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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/089310

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/11

[730] 申請人 Requerente : 曹冬生

   CAO DONGSHENG

 地址 Endereço : 澳門南灣湖景大馬路744B第一座12/F K座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶葉、茶飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/089311

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/08/11

[730] 申請人 Requerente : 曹冬生

   CAO DONGSHENG

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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 地址 Endereço : 澳門南灣湖景大馬路744B第一座12/F K座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶葉、茶飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093181

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/11/26

[730] 申請人 Requerente : ZEBRA AIR LTD.

 地址 Endereço : 177 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de transportes aéreos; serviços de transportes aéreos de passageiros e transportes 

aéreos de carga; serviços de postos de turismo e de agências de viagens para organização 

de viagens; serviços de férias organizadas; fornecimento de informação turística; transpor-

te e entrega de mercadorias; fornecimento de viagens gratuitas e com desconto; serviços 

de informações de viagens; organização de viagens; serviços de reservas para viagens por 

via aérea, via férrea, via marítima e por aluguer de automóveis; serviços de descarrega-

mento de carga; encaixotamento e entrega de mercadorias transportadas por tráfego aéreo; 

serviços de expedição; empacotamento e armazenamento de mercadorias transportados 

por tráfego aéreo; serviços de distribuição de encomendas; acompanhamento de viajantes; 

serviços de armazenamento; transporte de bagagens; carga e de passageiros para e de aero-

portos; serviços de transporte e viagens na natureza de programas de passageiro frequente 

e de bonificações para passageiros aéreos frequentes, incluindo serviços de embarque prio-

ritário, check-in, reserva de lugares e de reservas; serviços de planeamento, reservas, emis-

são de bilhetes e informação relacionados com viagens e transporte fornecidos por meio 

electrónico e comunicação com os clientes; serviços de melhoramento de viagem e clube de 

viagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093404

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/04

[730] 申請人 Requerente : AUDI AG

 地址 Endereço : 85045 Ingolstadt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 燃料與照明材料；防塵控制組成要件；潤滑劑與工業用潤滑脂、工業用固態蠟與工業用潤滑劑。

（全屬第4類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093405

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/04

[730] 申請人 Requerente : AUDI AG

 地址 Endereço : 85045 Ingolstadt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 行車速度、距離、及時間記錄儀器；資訊科技與視聽設備；磁鐵，磁化器和消磁器；使用電力的

處理裝置；電力設備、電力儀器與電纜；光學儀器，車輛燈光調節器和校正器；安全、保安、防

護與發信裝置；潛水設備；導航、指引、追蹤、定位與地圖製作裝置；測量、偵測與監控儀器、指

示器與控制裝置；科學研究與實驗室設備、教學設備與模擬器。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093406

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/04

[730] 申請人 Requerente : AUDI AG

 地址 Endereço : 85045 Ingolstadt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 車輛和運輸工具。（全屬第12類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093407

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/04

[730] 申請人 Requerente : AUDI AG

 地址 Endereço : 85045 Ingolstadt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 寶石、珍珠與貴金屬以及其仿製品；珠寶；計時儀器；其他貴金屬與寶石物品，及其仿製品；珠

寶盒與手錶盒。（全屬第14類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093408

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/04

[730] 申請人 Requerente : AUDI AG

 地址 Endereço : 85045 Ingolstadt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 藝術作品與紙及紙箱的雕像，還有建築的模型；裝飾品與美術材料及媒介；紙的過濾材料；包

裝用的袋子與物品，紙的包裹與儲存；紙箱或是塑膠；文具及教學用品；文具或是家用的黏著

劑；零錢箱；拋棄式紙製產品；印刷品；紙與紙箱。（全屬第16類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093409

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/04

[730] 申請人 Requerente : AUDI AG

 地址 Endereço : 85045 Ingolstadt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 香腸腸衣與其仿製品；雨傘及遮陽傘；拐杖；行李箱、袋、錢包與其他攜帶裝置；皮與仿皮、毛

皮和皮革、及其所製成的物品；鞍具、鞭子和動物服飾。（全屬第18類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093410

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/04

[730] 申請人 Requerente : AUDI AG

 地址 Endereço : 85045 Ingolstadt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 頭飾；衣物；鞋子。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093411

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/04

[730] 申請人 Requerente : AUDI AG

 地址 Endereço : 85045 Ingolstadt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : 樓面覆蓋層和人工地面覆蓋層；牆壁與天花板覆蓋層。（全屬第27類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093412

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/04

[730] 申請人 Requerente : AUDI AG

 地址 Endereço : 85045 Ingolstadt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 體育用品與設備；節日裝飾品與人造聖誕樹；展覽場和遊樂場設備；玩具、遊戲、玩具用品以及

新奇商品。（全屬第28類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093413

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/04

[730] 申請人 Requerente : AUDI AG

 地址 Endereço : 85045 Ingolstadt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險服務；房地產服務；預付卡及代幣；保管服務；財政及金融服務，以及銀行業務；基金募集

和贊助；估價服務。（全屬第36類產品）  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093414

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/04

[730] 申請人 Requerente : AUDI AG

 地址 Endereço : 85045 Ingolstadt, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建物、建造與拆除；建造與拆除所需工具、工廠及設備出租；採礦、以及石油和天然氣開採；安

裝、清潔、維修與維護；滅絕、消毒及防治病蟲害。（全屬第37類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/093933

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/17

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

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

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

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

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

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

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

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

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

instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audiovisuais; aparelhos e 
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instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação; dispositivos de geo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

electrónicos relacionados com computadores, televisões, codificadores / descodificadores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para o controlo remoto de operações industriais; pára-raios; electrolizadores; extintores de 
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incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; aparelhos e equipamento de socor-

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

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

electrificadas; meias aquecidas electricamente; alarmes, sensor de alarmes e sistemas de 

monitorização de alarmes; sistemas de segurança e de vigilância residencial; detectores 

de fumo e monóxido de carbono; dispositivos e sistemas de termóstatos, monitores, e con-

troles para ares condicionados, aquecimento, e ventilação; fechaduras e fechos eléctricos 

e electrónicos para portas e janelas; abridores electrónicos para portas de garagens; abri-

dores electrónicos para cortinas, cortinados, persianas e janelas; controles de iluminação; 

software informático para sistemas operativos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, branco e preto.

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

2014/06/20 013017851 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/093934

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/17

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

são de funções de escritório; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade, 

marketing e promoção;  publicidade e consultoria de marketing; serviços de promoção de 

vendas; promoção de bens e serviços para terceiros; condução de pesquisas de mercado; 

análise de respostas à publicidade e pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, 

produção, e disseminação de publicidade e material publicitário para terceiros; serviços de 

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

consumidores; arranjo e condução de programas de incentivo para promover a venda de 

bens e serviços; gestão de dados e ficheiros informáticos; serviços de processamento de da-

dos; criação de índices de informação, sítios e outros recursos disponíveis numa rede global 

de computadores e outras redes electrónicas e de comunicação para terceiros; provisão, 

busca, acesso e recuperação de informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa rede 

global de computador e outras redes electrónicas e de comunicação para terceiros; organi-

zação de conteúdos de informação fornecidos através de uma rede global de computador 

e outras redes electrónicas e de comunicação de acordo com as preferências dos usuários; 

provisão de informação comercial sobre negócios e consumidores através de redes de com-

putadores e redes globais de comunicação; serviços comerciais, nomeadamente a provisão 

de base de dados informáticas relacionas com a compra e venda de uma variedade de pro-

dutos e serviços para terceiros; compilações de directórios para publicação na Internet e 

outras redes electrónicas, informáticas e de comunicação; lojas de vendas a retalho e lojas 

de vendas a retalho on-line; serviços de lojas de vendas a retalho fornecidos através da 
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Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de comunicação; serviços de lojas a re-

talho relacionados com livros, revistas, periódicos, boletins informativos, diários e outras 

publicações numa variedade de tópicos de interesse geral, fornecidos através da Internet 

e outras redes informáticas, electrónicas e de comunicação; serviços de lojas a retalho 

relacionados com entretenimento apresentando filmes, programas de televisão, eventos 

desportivos, trabalhos musicais, e trabalhos de áudio e audiovisuais, através da Internet e 

outras redes informáticas, electrónicas e de comunicação; serviços de lojas a retalho rela-

cionados com computadores, produtos electrónicos e de entretenimento, aparelhos de tele-

comunicação, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais portáteis, e outros electrónicos 

de consumo, software informático, e acessórios, periféricos, e estojos para transportar tais 

produtos, através da Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de comunicação; 

demonstração de produtos fornecidos em lojas e através de redes globais de comunicação e 

outras redes electrónicas e de comunicação; serviços de angariação de assinaturas, nomea-

damente provisão de angariação de assinaturas para textos, dados, imagens, áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia, fornecidos através da Internet e outras redes electrónicas e de co-

municação; fornecimento de textos pré-gravados, dados, imagens, áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia descarregáveis para uma angariação de assinaturas sob taxa ou pré-pago atra-

vés da Internet e outras redes electrónicas e de comunicação; arranjo e condução de confe-

rências comerciais e de negócios e trocas comerciais, espectáculos e exposições; serviços de 

informação, aconselhamento e consultoria relacionados com todos os supramencionados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, branco e preto.

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

2014/06/20 013017851 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/093935

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/17

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de instalação, manutenção, consultoria, e suporte técnico relacionados com ilumi-

nação, ar condicionado, ventilação, aquecimento, alarme, segurança, vigilância, e dispositi-

vos de automatização para o lar, controles, e sistemas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, branco e preto.
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2014/06/20 013017851 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/093936

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/17

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes; serviços de análises e pesquisas industriais; programação de computadores; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software de computadores; concepção, de-

senvolvimento e manutenção de software de computador proprietário nos domínios de 

reconhecimento de linguagem natural, discurso, falantes, língua, voz e reconhecimento de 

impressão digital de voz; aluguer de aparelhos e equipamentos de hardware e software de 

computador; serviços de consultadoria de hardware e software de computador; serviços de 

consultadoria e de assistência para desenvolvimento de sistemas de computadores, base de 

dados e aplicações; fornecimento de informações de hardware e software de computador 

on-line; serviços de criação, concepção e manutenção de sítios web; serviços de alojamento 

de sítios web; serviços de Fornecedor de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem aloja-

mento de aplicações de software de computador de terceiros; serviços de Fornecedor de 

Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, elaboração, distribuição, 

descarregamento, transmissão, recepção, reprodução, edição, extracção, codificação, des-

codificação, visualização, armazenamento e organização de conteúdo de textos, gráficos, 

imagens, áudio, vídeo e multimédia, e publicações electrónicas; serviços de Fornecedor de 

Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para uso relacionado com software de 

reconhecimento de voz e aplicações de software para voz; fornecimento de software não 

descarregável on-line; fornecimento de motores de busca para obtenção de dados através 

de internet e outras redes de comunicações electrónicas; criação de índices de informa-

ções em on-line, sítios e outros recursos disponíveis em redes informáticas mundiais para 

outros; serviços de armazenamento de dados electrónicos; armazenagem electrónica de 

dados, texto, imagens, áudio, e vídeo; fornecimento de sítio web de rede social; serviços de 

cartografia e mapas; serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionados com 

os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, branco e preto.

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

2014/06/20 013017851 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/094028

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/19
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[730] 申請人 Requerente : SBE Licensing, LLC

 地址 Endereço : 5900 Wilshire Blvd, Ste 3100, Los Angeles, California 90036, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas; actividades cul-

turais; discotecas (serviços de discotecas); serviços de karaoke; serviços de casino; provisão 

de instalações de casinos; provisão de instalações de jogos e jogos de azar; provisão de ins-

talações para entretenimento, educação, recreação, desportos e diversões; provisão de ins-

talações de ginásio; serviços de jogos de azar; serviços de jogo; serviços de apostas; aluguer 

de máquinas de jogo; serviços de ginásio; serviços de academia de ginástica para «fitness» 

e exercício; contratação ou aluguer de aparelhos ou equipamentos para entretenimento 

ou jogo; jogos de internet (não descarregáveis); exibições de fogo-de-artifício (serviços de 

entretenimento); serviços de cinema; serviços de centros de lazer; entretenimento ao vivo; 

gestão de serviços de entretenimento e jogos de azar; actuações musicais; organização de 

entretenimento para festas de casamento; serviços de reserva para espectáculos, concertos 

e actuações; publicações; publicações electrónicas; sorteios de prémios; serviços de entre-

tenimento de discotecas; serviços de concertos; condução de lotarias, jogos de azar e jogos 

de perícia; reservas de entretenimento; serviços de entretenimento; reserva de lugares para 

espectáculos; serviços de cabaré; diversões; serviços de diversões em salões de jogos; servi-

ços de salões de dança; preparação e condução de festivais, competições, jogos, actuações, 

espectáculos, eventos de teatro, peças, desfiles de moda, procura de talentos, festas, exibi-

ções, conferências, convenções, oficinas de trabalho e palestras para fins de entretenimen-

to, de cultura e educativos; preparação e condução de cerimónias de entrega de prémios; 

serviços de disco-jóquei; serviços de discoteca; disseminação de materiais educativos e de 

entretenimento; preparação e condução de concertos; gestão de eventos culturais e despor-

tivos; serviços de centros de diversões; serviços de produção teatral; serviços de actuações 

teatrais; agências de reservas de teatro; serviços de actuações de dança; serviços de ac-

tuações musicais; organização de actuações de entretenimento; serviços de entretenimento 

radiofónico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de produção de programas para 

rádio e televisão; informação relativa a entretenimento ou educação providenciada em rede 

a partir de uma base de dados informática ou da internet; provisão de publicações electró-

nicas online (não descarregáveis); serviços de produção de espectáculos; organização de 

eventos e exibições desportivas, teatrais, musicais, culturais e recreativas; serviços de infor-

mação, consultadoria e de assessoria em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094029

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/19

[730] 申請人 Requerente : SBE Licensing, LLC

 地址 Endereço : 5900 Wilshire Blvd, Ste 3100, Los Angeles, California 90036, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de bar; serviços de salão de cocktails; serviços de restaurante; banquetes e servi-

ços de banquetes; serviços de «bistro»; serviços de café; serviços de cafetaria; serviços de 
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lojas de café; serviços de cantina; serviços de snack-bar; serviços de bar de vinhos; serviços 

de fornecimento de alimentos para fora; serviços de catering; serviços para fornecimento 

de alimentos, bebidas e refeições; serviços de cozinha; serviços de preparação de alimen-

tos; alojamento temporário; serviços de hotel; serviços de hotel para clientes preferenciais; 

reservas de alojamento; alojamento e catering; preparação de alimentos, bebidas, refeições 

e aperitivos; serviços de procura de alojamento e serviços de agência de alojamento para 

veraneantes, turistas e viajantes; serviços de reserva de alojamento temporário; serviços de 

agência de viagens para reservas e efectuar reservas de alojamento em hotéis; organização 

de fornecimento de alimentos, bebidas, refeições e de catering para recepções de casa-

mento; organização de locais para recepções de casamento; serviços de cuidados infantis e 

serviços de guarda de crianças; serviços de pensões; serviços de hospitalidade (alojamento, 

alimentos e bebidas); fornecimento de instalações para conferências, exposições e conven-

ções; aluguer e reserva de quartos e de salas de reunião; aluguer de cadeiras, mesas, roupa 

de mesa, vidraria; reservas de alojamento e refeições em hotéis; serviços de estância turísti-

ca; reserva e fornecimento de hotéis e de alojamento temporário e de restaurantes; serviços 

de reserva para hotéis; serviços de informação, consultadoria e assessoria em relação ao 

supracitado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094132

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/26

[730] 申請人 Requerente : Atkins Limited

 地址 Endereço : Woodcote Grove, Ashley Road, Epsom, Surrey, KT18 5BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學，航海，勘測，攝影，電影攝影，光學，稱量，度量衡，信號，檢驗（監督），救護（營救）及

教學用具及儀器；傳導，切換，傳送，積累，調節或控制電力的儀器和設備；錄製，傳送，重製聲

音或影像的設備；磁性數據載體；錄音碟片；自動販賣機和投幣啟動設備機器；收銀機；計算

機，數據處理設備與電腦；消防滅火設備；電腦硬體與韌體；電腦軟體（包含可由網路下載的軟

體）；光碟；數位音樂（可由網路下載）；電信通訊設備；可轉接與電視接受器一同使用的電腦

遊戲設備；滑鼠墊；手機配件；隱形眼鏡，眼鏡和太陽眼鏡；防治意外，輻射或防火衣物。（全屬

第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094133

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/26

[730] 申請人 Requerente : Atkins Limited

 地址 Endereço : Woodcote Grove, Ashley Road, Epsom, Surrey, KT18 5BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業經營；辦公事務；企業管理建議與諮詢；企業管理諮詢；企業管理服務；

企業監督；企業規劃與策略相關諮詢服務；企業專案管理；其他企業專案管理；人員招募；職業

介紹所；人事管理服務；行銷研究；企業效率與可行性研究；不同業務的專案研究；企業風險評

估服務；與前述所有方面相關的諮詢，建議與資訊服務。（全屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094134

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/26

[730] 申請人 Requerente : Atkins Limited

 地址 Endereço : Woodcote Grove, Ashley Road, Epsom, Surrey, KT18 5BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築物建造；修繕；安裝服務；維護服務；維護所需的建議諮詢服務；高速公路養護；街道清

潔；產物維護與發展；建築物建造監督；工地現場建造監督；建造合約與專案監督；電信通訊網

路的安裝，維護與修繕；鐵路鋪設以及鐵路軌道維護；機場維護與建造；土木及結構電氣工程

服務；建造管理服務；與前述所有方面相關的諮詢，建議與資訊服務；建築專案管理。（全屬第

37類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094135

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/26

[730] 申請人 Requerente : Atkins Limited

 地址 Endereço : Woodcote Grove, Ashley Road, Epsom, Surrey, KT18 5BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；貨品包裝及倉儲；旅行安排；軌道與空運貨品運輸安排；飛機跑道服務；行李與貨物處

理；能源的分配；電力分配；管道運輸；配水；用水供應；與前述所有方面相關的諮詢，建議與

資訊服務。（全屬第39類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094136

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/26

[730] 申請人 Requerente : Atkins Limited

 地址 Endereço : Woodcote Grove, Ashley Road, Epsom, Surrey, KT18 5BW, United Kingdom
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 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 材料處理；廢棄物與垃圾銷毀；能源生產；材料處理資訊；油料加工；煉製服務；廢棄物處理；

廢水處理；空氣淨化；與前述所有方面相關的諮詢，建議與資訊服務。（全屬第40類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094137

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/26

[730] 申請人 Requerente : Atkins Limited

 地址 Endereço : Woodcote Grove, Ashley Road, Epsom, Surrey, KT18 5BW, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學及技術性服務與研究及其相關之設計；工業分析及研究服務；電腦硬體，軟體之設計及開

發；研究與發展；架構性諮詢建議，設計與規劃服務；建築物設計與設計工程相關的諮詢服務；

土木與結構工程相關的技術諮詢；軌道工程；鐵路車輛設計；公路網路設計；航空設施設計，航

空起卸區設計，航廈設計；專案分析研究準備；技術研究準備；洪災管理服務；防洪工程作業

設計；工程專案管理；環境諮詢以及能量守恆相關專業諮詢；信號儀器檢測；油田開採分析；地

質勘探，研究與調查；研究與調查；都市規劃；與前述所有方面相關的諮詢，建議與資訊服務；

網站設計；工地現場建物材料檢驗與核可；工程服務；醫療與獸醫服務所需的科學研究與調

查；農業，園藝和林業領域相關科學研究與調查。（全屬第42類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094319

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha ISA (ISA CO., LTD.)

 地址 Endereço : 1493-1, Kozukuecho, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2220036, 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 : Consolas de controle operados através de controles computorizados ou manuais para pro-

jectores de holofotes de estágios de teatro; controladores de iluminação para estágios; sof-

tware informático para controlar chamas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094320

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30
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[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha ISA (ISA CO., LTD.)

 地址 Endereço : 1493-1, Kozukuecho, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2220036, 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; lâmpadas eléctricas e outros aparelhos de iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094321

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha ISA (ISA CO., LTD.)

 地址 Endereço : 1493-1, Kozukuecho, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2220036, 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 : Produção de estágios/palcos; produção de espectáculos; produção de concertos; organi-

zação, arranjo e condução de eventos produzidos com efeitos de luz ou efeitos especiais 

através de computadores e música; organização, arranjo e condução de espectáculos ao ar 

livre com foguetes; aluguer de instalações de iluminação de palco; aluguer de dispositivos e 

aparelhos de frequência de áudio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094322

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha ISA (ISA CO., LTD.)

 地址 Endereço : 1493-1, Kozukuecho, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2220036, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção arquitectónica; concepção de máquinas, aparelhos, instrumentos (incluindo 

suas peças) ou sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e instrumentos; concep-

ção.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094323

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/12/30

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha ISA (ISA CO., LTD.)

 地址 Endereço : 1493-1, Kozukuecho, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2220036, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Aluguer de aparelhos de iluminação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094616

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Valentino S.p.A.

 地址 Endereço : Via Turati, 16/18 20121 Milano Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 光學儀器及器具；光學鏡頭；放大鏡；單片眼鏡；雙筒望遠鏡；觀劇用之小型雙眼望遠鏡；運動

用護目鏡；滑雪用護目鏡；隱形眼鏡；隱形眼鏡盒；眼鏡；太陽眼鏡；夾鼻眼鏡；夾鼻眼鏡架；眼

鏡盒及太陽眼鏡盒；夾鼻眼鏡盒；眼鏡鏈及太陽眼鏡鏈；眼鏡框及太陽眼鏡框；眼鏡繩；電話

受話器；電話機；視訊電話；行動電話；行動電話天線；行動電話用電池；行動電話用充電器；

行動電話用盒；行動電話吊飾；行動電話用麥克風；行動電話用擴音器；行動電話用耳機；行

動電話用免持裝置；錄音、傳送或再製聲音或影像之裝置及設備；磁性資料載體；錄音盤；錄

音光碟；錄音載體；收音機；電視裝置；已錄製之影碟；已錄製之錄影帶；錄影機；利用電視接

收器之遊戲；光碟；光碟播放器；光碟可攜式音樂播放器；可攜式音樂播放器；可攜式音樂播放

器用盒；卡式錄影帶；DV D播放器；DV D記錄器；照相及攝影用裝置及設備；電視攝影機；數

位相機；攝影機；錄音裝置；資料處理及電腦設備；已錄製之電腦軟體；可下載之電腦程式；電

腦；軟碟片；電腦鍵盤；電腦週邊設置；磁卡；螢幕顯示器；光盤；筆記型電腦；滑鼠墊；電腦遊

戲程式；記時器（時間記錄器）；電子手冊；護頭盔。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2014/07/10 MI2014C006835 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/094617

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Valentino S.p.A.

 地址 Endereço : Via Turati, 16/18 20121 Milano Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 文具、廣義的紙、書寫紙、活頁紙、練習簿、通訊錄與筆記本、數字與字母嵌入、信封、紙板、相

本、名片、文件夾、書寫和標示工具、廣義的鋼筆、原子筆、毛氈尖記號筆、標記筆、鉛筆與鉛筆

芯、筆的筆芯、橡皮擦、印刷品、定期出版物、書籍、印刷版、傳單。（全屬第16類產品）  

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

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

2014/07/10 MI2014C006835 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/094618

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/08

[730] 申請人 Requerente : Valentino S.p.A.

 地址 Endereço : Via Turati, 16/18 20121 Milano Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 安排、舉辦與組織以娛樂和體育為目的之時裝表演、文化展銷會和展覽會，也可透過網路與其

他電子媒體；組織課程、展覽、會議、協商會、研討會和培訓班，也可透過網路與其他電子媒體；

教育；娛樂；提供展銷會領域的訓練與升級；出版服務、亦即雜誌、型錄與傳單的出版，也可透

過網路與其他電子媒體；製作節目；翻譯服務。（全屬第41類服務）  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2014/07/10 MI2014C006835 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/094703

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/13

[730] 申請人 Requerente : Westin Hotel Management, L.P.

 地址 Endereço : One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；財務貿易；貨幣貿易；不動產服務；不動產貿易，如經紀，土地及不動產的獲得，不動產的

公平分配，如物業、公寓及分層單位佔有權的管理及安排；不動產投資，不動產管理，定期的住

房權利，不動產及物業出租，包括公寓和分層單位。

   Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; serviços imo-

biliários, nomeadamente corretagem de imóveis, aquisição de imóveis e de terrenos, dis-

tribuição equitativa de imóveis, nomeadamente, gestão e organização da titularidade de 

propriedades, condomínios, apartamentos; investimento imobiliário, gestão imobiliária, 

direitos de habitação periódica, aluguer de imóveis e propriedades, incluindo condomínios 

e apartamentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094927

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19
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[730] 申請人 Requerente : 澄益有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣省台北市大安區敦化南路一段169巷8號1樓D室 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 冰淇淋；冰淇淋凝結劑；小吃用冰；果汁刨冰；製食用冰用粉；冰淇淋粉；食用冰；冰淇淋（可食

用冰）凝結劑；食用冰凝結劑；天然或人造冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094956

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；除草機；非手動的農業器具；工業用切碎機（機器）；木材加工機；造紙機；在金屬

薄板上使用的印刷機器；紡織工業用機器；起絨毛機；上漿機；旋轉式脫水機（非加熱）；製食

品用電動機械；香腸機；電動製飲料機；瓶子沖洗機；工業用捲煙機；製革機；手提旋轉式紡織

品蒸汽壓熨機；自行車組裝機械；陶匠用旋輪；雕刻機；電池機械；製繩機；製搪瓷機械；製燈

泡機械；包裝機；膠帶分配器（機器）；煤球機；混合機（機器）；洗衣機；粉碎機；塑料工業用機

器；過熱機；玻璃加工機；銅洗塔；化學工業用電動機械；礦井作業機械；沖洗機；攪煉機；油精

煉機器；攪拌機（建築）；千斤頂（機器）；金屬加工機械；鑄造機械；蒸汽機；內燃機（不包括汽

車、拖拉機、穀物聯合收割機、摩托車、油鋸、蒸汽機車的發動機）；柴油機（陸地車輛用的除

外）；柴油機熱線火花塞；煤氣機；汽油機（陸地車輛用的除外）；水力動力設備；風力渦輪機；

圖釘機；製鈕扣機；車床；機床；電動螺絲刀；靜電消除器；眼鏡片加工設備；氣體分離設備；

噴顏色用噴槍；非陸地車輛用引擎；非陸地車輛用馬達；淨化冷卻空氣用過濾器（引擎用）；泵

（機器、引擎或馬達部件）；汽車油泵；閥門（機器、引擎或馬達部件）；泵（機器）；壓縮機（機

器）；非陸地車輛用離合器；非陸地車輛用聯動機件；車輛軸承；電焊設備；運載工具用清洗裝

置；加油站發油泵；電鍍機；電焊接設備。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/17 14765761 中國 China

[210] 編號 N.º : N/094957

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany



10356 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動力裝置；

汽車車身；陸地車輛連接器；防滑鏈；後視鏡；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；摩托車；公共

汽車；有蓬的車輛；拖拉機；機動自行車；自行車；踏板車（機動車輛）；繩纜運輸裝置和設備；

吊椅纜車；纜車；手推車；輪椅；公共馬車；充氣輪胎；運載工具用輪胎；運載工具用實心輪胎；

充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；空中運載工具；船；運

載工具底盤；運載工具用懸置減震器；運載工具用減震彈簧；運載工具用輪圈；運載工具用輪

子；運載工具用輪轂；運載工具用輪胎防滑裝置；運載工具用座椅；運載工具座椅頭靠；運載工

具用防盜報警器；汽車用點煙器；兒童安全座（運載工具用）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/17 14765760 中國 China

[210] 編號 N.º : N/094958

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；玩具；鍛煉身體器械；體育活動器械；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；比

例模型套件（玩具）；長毛絨玩具；自動和投幣啟動的遊戲機； 娛樂場用視頻遊戲機；視頻遊

戲機；成比例的模型車；玩具車；兒童遊戲用踏板車（玩具）；玩具汽車；由無線電控制的玩具

車；體育活動用球；萬花筒；棋盤遊戲器具；紙牌；運動用球；鍛煉用固定自行車；射箭用器具；

體操器械；塑料跑道；競技手套；釣魚用浮子；偽裝掩蔽物（運動用品）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/17 14765759 中國 China

[210] 編號 N.º : N/094959

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany
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 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 維修信息；建築信息；安裝門窗；採石服務；鍋爐清潔和修理；燃燒器保養與修理；機械安裝、

保養和修理；汽車保養和修理；運載工具（車輛）故障救援修理服務；運載工具（車輛）上光服

務；運載工具（車輛）防銹處理服務；運載工具（車輛）保養服務；汽車清洗；飛機保養與修理；

造船；照相器材修理；鐘錶修理；修保險鎖；防銹；輪胎翻新；傢俱保養；皮革保養、清洗和修

補；消毒；防盜報警系統的安裝與修理。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/17 14765758 中國 China

[210] 編號 N.º : N/094960

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；除草機；非手動的農業器具；工業用切碎機（機器）；木材加工機；造紙機；在金屬

薄板上使用的印刷機器；紡織工業用機器；起絨毛機；上漿機；旋轉式脫水機（非加熱）；製食

品用電動機械；香腸機；電動製飲料機；瓶子沖洗機；工業用捲煙機；製革機；手提旋轉式紡織

品蒸汽壓熨機；自行車組裝機械；陶匠用旋輪；雕刻機；電池機械；製繩機；製搪瓷機械；製燈

泡機械；包裝機；膠帶分配器（機器）；煤球機；混合機（機器）；洗衣機；粉碎機；塑料工業用機

器；過熱機；玻璃加工機；銅洗塔；化學工業用電動機械；礦井作業機械；沖洗機；攪煉機；油精

煉機器；攪拌機（建築）；千斤頂（機器）；金屬加工機械；鑄造機械；蒸汽機；內燃機（不包括汽

車、拖拉機、穀物聯合收割機、摩托車、油鋸、蒸汽機車的發動機）；柴油機（陸地車輛用的除

外）；柴油機熱線火花塞；煤氣機；汽油機（陸地車輛用的除外）；水力動力設備；風力渦輪機；

圖釘機；製鈕扣機；車床；機床；電動螺絲刀；靜電消除器；眼鏡片加工設備；氣體分離設備；

噴顏色用噴槍；非陸地車輛用引擎；非陸地車輛用馬達；淨化冷卻空氣用過濾器（引擎用）；泵

（機器、引擎或馬達部件）；汽車油泵；閥門（機器、引擎或馬達部件）；泵（機器）；壓縮機（機

器）；非陸地車輛用離合器；非陸地車輛用聯動機件；車輛軸承；電焊設備；運載工具用清洗裝

置；加油站發油泵；電鍍機；電焊接設備。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/17 14765757 中國 China
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[210] 編號 N.º : N/094961

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動力裝置；

汽車車身；陸地車輛連接器；防滑鏈；後視鏡；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；摩托車；公共

汽車；有蓬的車輛；拖拉機；機動自行車；自行車；踏板車（機動車輛）；繩纜運輸裝置和設備；

吊椅纜車；纜車；手推車；輪椅；公共馬車；充氣輪胎；運載工具用輪胎；運載工具用實心輪胎；

充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；空中運載工具；船；運

載工具底盤；運載工具用懸置減震器；運載工具用減震彈簧；運載工具用輪圈；運載工具用輪

子；運載工具用輪轂；運載工具用輪胎防滑裝置；運載工具用座椅；運載工具座椅頭靠；運載工

具用防盜報警器；汽車用點煙器；兒童安全座（運載工具用）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/17 14765756 中國 China

[210] 編號 N.º : N/094962

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；玩具；鍛煉身體器械；體育活動器械；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；比

例模型套件（玩具）；長毛絨玩具；自動和投幣啟動的遊戲機； 娛樂場用視頻遊戲機；視頻遊

戲機；成比例的模型車；玩具車；兒童遊戲用踏板車（玩具）；玩具汽車；由無線電控制的玩具

車；體育活動用球；萬花筒；棋盤遊戲器具；紙牌；運動用球；鍛煉用固定自行車；射箭用器具；

體操器械；塑料跑道；競技手套；釣魚用浮子；偽裝掩蔽物（運動用品）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/17 14765755 中國 China
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[210] 編號 N.º : N/094963

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 維修信息；建築信息；安裝門窗；採石服務；鍋爐清潔和修理；燃燒器保養與修理；機械安裝、

保養和修理；汽車保養和修理；運載工具（車輛）故障救援修理服務；運載工具（車輛）上光服

務；運載工具（車輛）防銹處理服務；運載工具（車輛）保養服務；汽車清洗；飛機保養與修理；

造船；照相器材修理；鐘錶修理；修保險鎖；防銹；輪胎翻新；傢俱保養；皮革保養、清洗和修

補；消毒；防盜報警系統的安裝與修理。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/17 14765754 中國 China

[210] 編號 N.º : N/094964

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；除草機；非手動的農業器具；工業用切碎機（機器）；木材加工機；造紙機；在金屬

薄板上使用的印刷機器；紡織工業用機器；起絨毛機；上漿機；旋轉式脫水機（非加熱）；製食

品用電動機械；香腸機；電動製飲料機；瓶子沖洗機；工業用捲煙機；製革機；手提旋轉式紡織

品蒸汽壓熨機；自行車組裝機械；陶匠用旋輪；雕刻機；電池機械；製繩機；製搪瓷機械；製燈

泡機械；包裝機；膠帶分配器（機器）；煤球機；混合機（機器）；洗衣機；粉碎機；塑料工業用機

器；過熱機；玻璃加工機；銅洗塔；化學工業用電動機械；礦井作業機械；沖洗機；攪煉機；油精

煉機器；攪拌機（建築）；千斤頂（機器）；金屬加工機械；鑄造機械；蒸汽機；內燃機（不包括汽

車、拖拉機、穀物聯合收割機、摩托車、油鋸、蒸汽機車的發動機）；柴油機（陸地車輛用的除

外）；柴油機熱線火花塞；煤氣機；汽油機（陸地車輛用的除外）；水力動力設備；風力渦輪機；

圖釘機；製鈕扣機；車床；機床；電動螺絲刀；靜電消除器；眼鏡片加工設備；氣體分離設備；

噴顏色用噴槍；非陸地車輛用引擎；非陸地車輛用馬達；淨化冷卻空氣用過濾器（引擎用）；泵

（機器、引擎或馬達部件）；汽車油泵；閥門（機器、引擎或馬達部件）；泵（機器）；壓縮機（機

器）；非陸地車輛用離合器；非陸地車輛用聯動機件；車輛軸承；電焊設備；運載工具用清洗裝

置；加油站發油泵；電鍍機；電焊接設備。 
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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

2014/07/17 14765753 中國 China

[210] 編號 N.º : N/094965

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動力裝置；

汽車車身；陸地車輛連接器；防滑鏈；後視鏡；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；摩托車；公共

汽車；有蓬的車輛；拖拉機；機動自行車；自行車；踏板車（機動車輛）；繩纜運輸裝置和設備；

吊椅纜車；纜車；手推車；輪椅；公共馬車；充氣輪胎；運載工具用輪胎；運載工具用實心輪胎；

充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；空中運載工具；船；運

載工具底盤；運載工具用懸置減震器；運載工具用減震彈簧；運載工具用輪圈；運載工具用輪

子；運載工具用輪轂；運載工具用輪胎防滑裝置；運載工具用座椅；運載工具座椅頭靠；運載工

具用防盜報警器；汽車用點煙器；兒童安全座（運載工具用）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/17 14765752 中國 China

[210] 編號 N.º : N/094966

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；玩具；鍛煉身體器械；體育活動器械；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；比

例模型套件（玩具）；長毛絨玩具；自動和投幣啟動的遊戲機；娛樂場用視頻遊戲機；視頻遊戲

機；成比例的模型車；玩具車；兒童遊戲用踏板車（玩具）；玩具汽車；由無線電控制的玩具車；

體育活動用球；萬花筒；棋盤遊戲器具；紙牌；運動用球；鍛煉用固定自行車；射箭用器具；體

操器械；塑料跑道；競技手套；釣魚用浮子；偽裝掩蔽物（運動用品）。  
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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

2014/07/17 14765763 中國 China

[210] 編號 N.º : N/094967

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/19

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 維修信息；建築信息；安裝門窗；採石服務；鍋爐清潔和修理；燃燒器保養與修理；機械安裝、

保養和修理；汽車保養和修理；運載工具（車輛）故障救援修理服務；運載工具（車輛）上光服

務；運載工具（車輛）防銹處理服務；運載工具（車輛）保養服務；汽車清洗；飛機保養與修理；

造船；照相器材修理；鐘錶修理；修保險鎖；防銹；輪胎翻新；傢俱保養；皮革保養、清洗和修

補；消毒；防盜報警系統的安裝與修理。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/17 14765762 中國 China

[210] 編號 N.º : N/095177

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/23

[730] 申請人 Requerente : Tangram Hotels Group AG

 地址 Endereço : Baarerstrasse 94 6300 Zug Suíça

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

2014/07/24 58641/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/095178

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/23

[730] 申請人 Requerente : Tangram Hotels Group AG

 地址 Endereço : Baarerstrasse 94 6300 Zug Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/24 58641/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/095179

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/23

[730] 申請人 Requerente : Tangram Hotels Group AG

 地址 Endereço : Baarerstrasse 94 6300 Zug Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gerência administrativa de hotéis.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/07/24 58641/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/095180

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/23

[730] 申請人 Requerente : Tangram Hotels Group AG

 地址 Endereço : Baarerstrasse 94 6300 Zug Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Hotéis e restaurantes; reserva de hotéis; reserva de quartos de hotel; agências de alojamento (hotéis, 

pensões); serviços de fornecimento de produtos alimentares e bebidas; alojamento temporário.
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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

2014/07/24 58641/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/095288

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : C.E.L. HOLDING

 地址 Endereço : 3 Allée Emile Reynaud, Bâtiment B, 77200 Torcy France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 床；床墊和靠墊，特別是有彈簧者；床架和床的配件，像是頭靠、床架、床頭、床腳、床框、床頭

櫃，扶手板、層架；家庭裝飾用的座椅；傢俱；椅子；休閒椅；貴妃椅；扶手椅；有扶手的躺椅；

睡椅；長沙發和沙發；可變換成床的長沙發和沙發；厚座墊；爐邊椅子；桌子；凳子；休息室、臥

室、廚房和浴室的收納傢俱；櫥櫃；有抽屜、分隔或層架的傢俱；畫框；鏡子；長凳；枕頭；枕墊。

（全屬第20類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095289

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : C.E.L. HOLDING

 地址 Endereço : 3 Allée Emile Reynaud, Bâtiment B, 77200 Torcy 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 : 紡織用布料；座墊布料；窗簾；床單和桌巾；床罩；床套；床墊外套；靠墊套；枕頭枕套；旅行

毯；及腿長袍；紡織或塑膠製傢俱防塵套；傢俱、鴨絨被防塵套（寬鬆）；床上用品；家用亞麻

布；桌布（非紙製）；床套。（全屬第24類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095290

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/27

[730] 申請人 Requerente : C.E.L. HOLDING

 地址 Endereço : 3 Allée Emile Reynaud, Bâtiment B, 77200 Torcy France
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 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 透過電信通訊及/或電腦網路進行床、床墊和靠墊，特別是有彈簧者、床架和床的配件，像是頭

靠、床架、床頭、床腳、床框、床頭櫃、扶手板、層架等、家庭裝飾用的座椅、傢俱、椅子、休閒

椅、貴妃椅、扶手椅、有扶手的躺椅、睡椅、長沙發和沙發、可變換成床的長沙發和沙發、厚座

墊、爐邊椅子、桌子、凳子、休息室、臥室、廚房和浴室的收納傢俱、櫥櫃、有抽屜、分隔或層架

的傢俱、畫框、鏡子、長凳、枕頭、枕墊之批發和零售服務；透過電信通訊及/或電腦網路進行紡

織用布料、座墊布料、窗簾、床單和桌巾、床罩、床套、床墊外套、靠墊套、枕頭枕套、旅行毯、

及腿長袍、紡織或塑膠製傢俱防塵套、傢俱及鴨絨被防塵套（寬鬆）、床上用品、家居用品、桌

布（非紙製）、床套之批發和零售服務；為達零售目的而於任何電信通訊媒體上介紹商品；其他

銷售促銷；商務或廣告用途的展覽組織；發送廣告資料（宣傳單、說明書、印刷品、樣品）。（全

屬第35類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095312

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultu-

ra, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em 

estado bruto; adubos orgânicos; composições extintoras; catalisadores; preparações para a 

têmpera e soldadura dos metais; produtos químicos para conservar alimentos; substâncias 

tanantes; adesivos para a indústria; substâncias fortificantes para plantas, preparações quí-

micas e biológicas para a gestão do stress nas plantas, preparações reguladoras do cresci-

mento das plantas, preparações químicas para o tratamento de sementes, surfactantes para 

uso na indústria do petróleo e gás; produtos químicos naturais ou artificiais para serem 

usados como iscos ou agentes sexuais para confundir os insectos, inoculantes agrícolas e 

hortícolas, bactérias benéficas e suplementos para os solos; substâncias químicas com ca-

racterísticas anfifílicas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095313

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE
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 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Tintas, primários, vernizes, lacas, esmaltes, pigmentos; preservativos contra a ferrugem e 

contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais no estado 

bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095314

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 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 : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095315

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Óleos e gorduras industriais; gases combustíveis e gases de iluminação; lubrificantes; pro-

dutos para absorver, regar e ligar; combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e maté-

rias de iluminação; velas, mechas para a iluminação.

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095316

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários e sanitários; suplementos nutricionais medicinais; 

preparações vitamínicas para uso medicinal; produtos higiénicos para a medicina; produtos 

dietéticos para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; ma-

térias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a 

destruição de animais nocivos; pesticidas, fungicidas, herbicidas, produtos biológicos para 

o combate de pragas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095317

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para as vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctri-

cos; serralharia e quinquilharia metálica; canos e tubos metálicos; cofres-fortes; minerais.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095318

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE



N.º 22 — 3-6-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10367

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas destinadas à agricultura, horticultura e à silvicultura, máquinas para a indústria 

química, máquinas para a indústria alimentar e de bebidas, máquinas destinadas à trans-

formação da madeira, máquinas para a transformação de matérias plásticas, máquinas 

destinadas à transformação de metais, máquinas para a indústria têxtil, máquinas para a 

produção de automóveis, máquinas para o fabrico de papel, máquinas para processamento 

de tinta, máquinas de propulsão (excepto para veículos terrestres), máquinas de aspiração 

para uso industrial, compressores, prensas, bombas, máquinas de refinação de petróleo, 

máquinas trituradoras, máquinas de embalagem, máquinas-ferramentas; motores (com 

excepção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com ex-

cepção das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os ac-

cionados manualmente; chocadeiras para ovos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095319

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, náuticos, geológicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (sal-

vamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transfor-

mação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, 

a transmissão e a reprodução do som e de imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; discos compactos, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para 

processamento de dados e computadores; programas de computador; dispositivos de extin-

ção de fogo; luvas de protecção contra lesões para uso industrial.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha



10368 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

[210] 編號 N.º : N/095320

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos e suas partes (não incluídos noutras classes); coberturas para veículos, assentos de 

veículos, aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água e suas partes.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095321

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumen-

tos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095322

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 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), nomeadamente 

revestimento de cartão para papelão ondulado, papel a granel, papel para impressão em 

offset, papel alveolado, papelões canelados, cartão canelado, papel-filtro; produtos de im-

pressão; artigos para encadernação, fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) 

para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever 

e artigos de escritório (com excepção de móveis); material de instrução e de ensino (com 

excepção de aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); 

caracteres de impressão; clichés.
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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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095323

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : Produtos em matérias plásticas semiacabados para uso na indústria; matérias para calafe-

tar, vedar e isolar; tubos flexíveis não metálicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095324

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações do couro, peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-

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

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095325

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE
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 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 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 não metálicos para a construção; as-

falto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095326

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; produtos em matérias plásticas, nomeadamente recipien-

tes, tampas para recipientes, cestos, barris, tonéis, caixas e paletes.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095327

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095328

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 23

[511] 產品 Produtos : Fios para uso têxtil.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095329

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095330

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias 

murais não em matérias têxteis.
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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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095331

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto (não incluídos noutras classes); de-

corações para árvores de natal.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095332

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias; doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras comestí-

veis.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095333

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28
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[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Grãos e produtos agrícolas, hortícolas e florestais (não incluídos noutras classes); animais 

vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, 

malte, mistura de palha húmida; produtos biológicos vivos para o controlo de pragas para 

uso agrícola, nomeadamente insectos e plantas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095334

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095335

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 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; comercialização de produtos químicos.

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095336

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095337

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de fábricas; reparação de hardware informático, reparação de edifícios, re-

paração e instalação de equipamentos informáticos, reparação e instalação de máquinas; 

instalação, manutenção e reparação de instalações industriais; instalação, manutenção e 

reparação de instalações de aquecimento, de ventilação e de climatização.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095338

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens.



N.º 22 — 3-6-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10375

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095339

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais, nomeadamente processamento de produtos químicos, produção 

de energia, reciclagem e tratamento de resíduos, tratamento e purificação de água.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095340

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais; organização de se-

minários e eventos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095341

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles 

referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software para computadores; manutenção de software para sistemas de tecno-

logia da informação.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095342

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/095343

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/28

[730] 申請人 Requerente : BASF SE

 地址 Endereço : Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos e veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e ani-

mais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/07 30 2014 005 548.1 德國 Alemanha
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[210] 編號 N.º : N/095393

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/29

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

 地址 Endereço : 1455 Market Street, 4th Floor, San Francisco, California 94103, 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 : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; serviços 

de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e software informá-

tico; fornecimento de uso temporário de software não descarregável on-line; fornecimento de 

uso temporário de software não descarregável on-line para fornecimento de serviços de trans-

porte, marcações de lugares para serviços de transporte e para despachar de veículos motori-

zados para os clientes; fornecimento de uso temporário de software não descarregável on-line 

para fornecimento de serviços de entrega, reservas para serviços de entrega e para despachar 

de correios de entrega; concepção e desenvolvimento de software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095558

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/03

[730] 申請人 Requerente : 3.1 Phillip Lim, LLC

 地址 Endereço : 304 Hudson Street, New York, New York 10013, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpar, polir e decapar e abrasivas; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções 

para o cabelo; dentífricos; fragrâncias; produtos para o corpo, banho e duche; preparações 

para o cuidado do cabelo; esmalte para as unhas, bâtons, artigos de maquilhagem, protec-

tor solar; desodorizantes, preparações para barbear, preparações não medicadas para o 

cuidado da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095559

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/03

[730] 申請人 Requerente : 3.1 Phillip Lim, LLC

 地址 Endereço : 304 Hudson Street, New York, New York 10013, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (fiscalização), de salvamento 

e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, 
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regular e controlar electricidade; aparelhos para registar, transmitir ou reproduzir som ou 

imagens; suporte de registo magnético, discos graváveis; discos compactos, DVDs e outros 

meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados a moedas; caixas regis-

tradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados, computadores; 

hardware para computador; software para computador; aplicações de software; extintores 

de incêndio; óculos graduados e óculos de sol; artigos de óptica; armações oftalmológicas, 

óculos e estojos; lupas; armações para óculos; correntes para óculos, lentes para óculos, 

óculos para ler, óculos graduados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095595

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/04

[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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores vermelha, azul e cinzenta tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/095642

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/05

[730] 申請人 Requerente : HELSINN HEALTHCARE SA

 地址 Endereço : Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano - 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 : Preparações farmacêuticas para o tratamento da caquexia e da anorexia associada ao 

cancro, da perda de peso e da erosão da massa corporal, das alterações do metabolismo; 
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preparações veterinárias para o tratamento da caquexia e da anorexia associada ao cancro, 

da perda de peso e da erosão da massa corporal, das alterações do metabolismo; produtos 

higiénicos para uso médico; alimentos dietéticos, nomeadamente suporte nutricional líqui-

do e sólido para uso médico ou veterinário; substâncias dietéticas, nomeadamente suporte 

nutricional líquido e sólido para uso médico ou veterinário; suplementos alimentares para 

consumo humano e para animais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 124) e azul (Pantone 320).

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

2014/09/18 61001/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/095643

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/05

[730] 申請人 Requerente : HELSINN HEALTHCARE SA

 地址 Endereço : Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano - 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 : Preparações farmacêuticas para o tratamento da caquexia e da anorexia associada ao 

cancro, da perda de peso e da erosão da massa corporal, das alterações do metabolismo; 

preparações veterinárias para o tratamento da caquexia e da anorexia associada ao cancro, 

da perda de peso e da erosão da massa corporal, das alterações do metabolismo; produtos 

higiénicos para uso médico; alimentos dietéticos, nomeadamente suporte nutricional líqui-

do e sólido para uso médico ou veterinário; substâncias dietéticas, nomeadamente suporte 

nutricional líquido e sólido para uso médico ou veterinário; suplementos alimentares para 

consumo humano e para animais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado (Pantone 124) e azul (Pantone 320).

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

2014/11/26 63975/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/095644

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/05

[730] 申請人 Requerente : HELSINN HEALTHCARE SA

 地址 Endereço : Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano - Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para o tratamento da caquexia e da anorexia associada ao 

cancro, da perda de peso e da erosão da massa corporal, das alterações do metabolismo; 

preparações veterinárias para o tratamento da caquexia e da anorexia associada ao cancro, 

da perda de peso e da erosão da massa corporal, das alterações do metabolismo; produtos 

higiénicos para uso médico; alimentos dietéticos, nomeadamente suporte nutricional líqui-

do e sólido para uso médico ou veterinário; substâncias dietéticas, nomeadamente suporte 

nutricional líquido e sólido para uso médico ou veterinário; suplementos alimentares para 

consumo humano e para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095645

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/05

[730] 申請人 Requerente : HELSINN HEALTHCARE SA

 地址 Endereço : Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano - 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 : Preparações farmacêuticas para o tratamento da caquexia e da anorexia associada ao 

cancro, da perda de peso e da erosão da massa corporal, das alterações do metabolismo; 

preparações veterinárias para o tratamento da caquexia e da anorexia associada ao cancro, 

da perda de peso e da erosão da massa corporal, das alterações do metabolismo; produtos 

higiénicos para uso médico; alimentos dietéticos, nomeadamente suporte nutricional líqui-

do e sólido para uso médico ou veterinário; substâncias dietéticas, nomeadamente suporte 

nutricional líquido e sólido para uso médico ou veterinário; suplementos alimentares para 

consumo humano e para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095679

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V.

 地址 Endereço : Avenida Vasco de Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de 

Morelos, Distrito Federal, México

 國籍 Nacionalidade : 墨西哥 Mexicana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; artigos de pa-

pelaria; sacos de lixo de papel ou de plástico; sacos (envelopes, bolsas) em papel ou plásti-

co, para embrulho; caixas de cartão ou papel; decalcomanias (artigos de papelaria); papel 

ou etiquetas de papel para bagagem; cartões de felicitações; instrumentos de escrita; tubos 

de cola para papelaria para uso doméstico e escolar; cadernos; livros; toalhas de mesa de 

papel; tapetes de papel; marcadores (artigos de papelaria); cartões de anúncio (artigos de 

papelaria); canetas (para uso no escritório); aparos; suportes para lápis; postais; guardana-

pos de papel; papel de embrulho; lápis.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, laranja escuro, laranja, cinzento, branco, beige, preto, amarelo, tons de amarelo, 

azul e azul claro.

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, excluiu-

-se «serpentinas de papel para festas; chapéus de papel para festas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/095680

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V.

 地址 Endereço : Avenida Vasco de Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de 

Morelos, Distrito Federal, México

 國籍 Nacionalidade : 墨西哥 Mexicana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Carteiras de bolso; sacos (incluídos nesta classe); sacos para fraldas; sacos de viagem; sacos 

para compras; sacos de mão; sacos para praia; sacos escolares; lâmina de couro; identifica-

dores de bagagem sem ser de papel ou cartão; identificadores de bagagem (parte intrínseca 

da bagagem); maletas de viagem; maletas de viagem; malas para documentos; mochilas; 

carteiras; mochilas para campismo; sacolas escolares; estojos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, laranja escuro, laranja, cinzento, branco, beige, preto, amarelo, tons de amarelo, 

azul e azul claro.

[210] 編號 N.º : N/095681

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V.

 地址 Endereço : Avenida Vasco de Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de 

Morelos, Distrito Federal, México

 國籍 Nacionalidade : 墨西哥 Mexicana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, enxovais para recém-nascidos (vestuário); bibes, sem ser de 

papel; fatos de banho; roupões de banho; lenços de cabeça; peúgas; t-shirt; capuzes (vestu-

ário); fatos de máscaras; bonés (chapelaria); pijamas; vestuário interior.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, laranja escuro, laranja, cinzento, branco, beige, preto, amarelo, tons de amarelo, 

azul e azul claro.

[210] 編號 N.º : N/095682

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V.

 地址 Endereço : Avenida Vasco de Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de 

Morelos, Distrito Federal, México

 國籍 Nacionalidade : 墨西哥 Mexicana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; balões de brinquedo; quebra-cabeças; chapéus de papel para festas; 

brinquedos de pelúcia; serpentinas de papel para festas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, laranja escuro, laranja, cinzento, branco, beige, preto, amarelo, tons de amarelo, 

azul e azul claro.

[210] 編號 N.º : N/095683

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V.

 地址 Endereço : Avenida Vasco de Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de 

Morelos, Distrito Federal, México

 國籍 Nacionalidade : 墨西哥 Mexicana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; artigos de pa-

pelaria; sacos de lixo de papel ou de plástico; sacos (envelopes, bolsas) em papel ou plásti-

co, para embrulho; caixas de cartão ou papel; decalcomanias (artigos de papelaria); papel 

ou etiquetas de papel para bagagem; cartões de felicitações; instrumentos de escrita; tubos 

de cola para papelaria para uso doméstico e escolar; cadernos; livros; toalhas de mesa de 

papel; tapetes de papel; marcadores (artigos de papelaria); cartões de anúncio (artigos de 

papelaria); canetas (para uso no escritório); aparos; suportes para lápis; postais; guardana-

pos de papel; papel de embrulho; lápis.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Rosa, rosa claro, beige, preto, castanho e roxo.

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serpentinas de papel para festas; chapéus de papel para festas», por pertencer a 

outra classe.

[210] 編號 N.º : N/095684

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V.

 地址 Endereço : Avenida Vasco de Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de 

Morelos, Distrito Federal, México

 國籍 Nacionalidade : 墨西哥 Mexicana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Carteiras de bolso; sacos (incluídos nesta classe); sacos para fraldas; sacos de viagem; sacos 

para compras; sacos de mão; sacos para praia; sacos escolares; lâmina de couro; identifica-

dores de bagagem sem ser de papel ou cartão; identificadores de bagagem (parte intrínseca 

da bagagem); maletas de viagem; maletas de viagem; malas para documentos; mochilas; 

carteiras; mochilas para campismo; sacolas escolares; estojos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Rosa, rosa claro, beige, preto, castanho e roxo.

[210] 編號 N.º : N/095685

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V.

 地址 Endereço : Avenida Vasco de Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de 

Morelos, Distrito Federal, México

 國籍 Nacionalidade : 墨西哥 Mexicana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, enxovais para recém-nascidos (vestuário); bibes, sem ser de 

papel; fatos de banho; roupões de banho; lenços de cabeça; peúgas; t-shirt; capuzes (vestu-

ário); fatos de máscaras; bonés (chapelaria); pijamas; vestuário interior.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Rosa, rosa claro, beige, preto, castanho e roxo.

[210] 編號 N.º : N/095686

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/06

[730] 申請人 Requerente : KIDZANIA, S.A.P.I. DE C.V.

 地址 Endereço : Avenida Vasco de Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de 

Morelos, Distrito Federal, México

 國籍 Nacionalidade : 墨西哥 Mexicana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; balões de brinquedo; quebra-cabeças; chapéus de papel para festas; 

brinquedos de pelúcia; serpentinas de papel para festas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Rosa, rosa claro, beige, preto, castanho e roxo.

[210] 編號 N.º : N/095706

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/09

[730] 申請人 Requerente : 深圳市甘棠明善餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福華一路三號新怡景商業中心L層F1069 

 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；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧服務；飯店；住所（旅館、供

膳寄宿處）；烹飪設備出租。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/095707

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/09

[730] 申請人 Requerente : 深圳市甘棠明善餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福華一路三號新怡景商業中心L層F1069 

 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；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧服務；飯店；住所（旅館、供

膳寄宿處）；烹飪設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095708

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/09

[730] 申請人 Requerente : 深圳市甘棠明善餐飲有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福華一路三號新怡景商業中心L層F1069 

 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；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧服務；飯店；住所（旅館、供

膳寄宿處）；烹飪設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095759

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/09

[730] 申請人 Requerente : Bugbrush Limited

 地址 Endereço : Convention House, St. Mary’s Street, Leeds, LS9 7DP, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 牙刷；兒童用牙刷；電動牙刷；家用清潔牙齒及牙齦之沖水器具；牙籤；牙線；清洗用刷；指甲用

刷；沐浴用刷；擦洗用刷；衣服刷；梳子；家用清潔用刷；個人衛生用刷；牙刷盒。（全屬第21類

產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/15 013256094 聯盟商標 Marca Comunitária
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[210] 編號 N.º : N/095981

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/10

[730] 申請人 Requerente : 多願護肝寶有限公司

   DAWON HOGA N BO PROT EÇÃO H EPÁT ICA L I M I TA DA, 英文為DAWON 

HOGANBO HEPATIC PROTECTION LIMITED

 地址 Endereço : 澳門大三巴街38-C號輝甡大厦地下A座 

 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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非藥用保健食品，非醫用營養口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養粉，非醫用營

養膠囊，非醫用營養膏，非醫用營養精。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095982

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/10

[730] 申請人 Requerente : 多願護肝寶有限公司

   DAWON HOGA N BO PROT EÇÃO H EPÁT ICA L I M I TA DA, 英文為DAWON 

HOGANBO HEPATIC PROTECTION LIMITED

 地址 Endereço : 澳門大三巴街38-C號輝甡大厦地下A座 

 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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非藥用保健食品，非醫用營養口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養粉，非醫用營

養膠囊，非醫用營養膏，非醫用營養精。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095983

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/10

[730] 申請人 Requerente : 多願護肝寶有限公司

   DAWON HOGA N BO PROT EÇÃO H EPÁT ICA L I M I TA DA, 英文為DAWON 

HOGANBO HEPATIC PROTECTION LIMITED

 地址 Endereço : 澳門大三巴街38-C號輝甡大厦地下A座 

 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 : 30
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[511] 產品 Produtos : 非藥用保健食品，非醫用營養口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養粉，非醫用營

養膠囊，非醫用營養膏，非醫用營養精。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095984

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/10

[730] 申請人 Requerente : 多願護肝寶有限公司

   DAWON HOGA N BO PROT EÇÃO H EPÁT ICA L I M I TA DA, 英文為DAWON 

HOGANBO HEPATIC PROTECTION LIMITED

 地址 Endereço : 澳門大三巴街38-C號輝甡大厦地下A座 

 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 : 30

[511] 產品 Produtos : 非藥用保健食品，非醫用營養口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養粉，非醫用營

養膠囊，非醫用營養膏，非醫用營養精。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/095985

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/10

[730] 申請人 Requerente : CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.

 地址 Endereço : 1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel e motel, serviços de reserva de hotéis e motéis para terceiros, serviços on 

line de reserva de hotéis e motéis para terceiros; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/21 86/373,803 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/095986

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/10

[730] 申請人 Requerente : Nova Trade Ltd

 地址 Endereço : 3, Shipka Str, 4190, Saedinenie

 國籍 Nacionalidade : 保加利亞 Búlgara 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 水（飲料）；礦泉水；餐用礦泉水；泉水；汽水製作用配料；水果口味的飲料水；含有維生素或礦

物質的無酒精飲料；含有維生素或礦物質的水；軟飲料（飲料）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/095987

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/10

[730] 申請人 Requerente : Nova Trade Ltd

 地址 Endereço : 3, Shipka Str, 4190, Saedinenie

 國籍 Nacionalidade : 保加利亞 Búlgara 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 運動飲料；等滲飲料；能量飲料；甜果汁飲料；含咖啡因的能量飲料；無酒精飲料；含有維生素

的飲料（非醫用）；低能量軟飲料；混合口味的水；奎寧水。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、淺灰色和深灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/095988

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/10

[730] 申請人 Requerente : Nova Trade Ltd

 地址 Endereço : 3, Shipka Str,  4190, Saedinenie

 國籍 Nacionalidade : 保加利亞 Búlgara 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 水（飲料）；礦泉水；混合口味的飲用水；含玫瑰油的飲用水（非醫用）；餐用礦泉水；含植物汁

的飲用水；含有維生素的飲料（非醫用）；甜果汁飲料；混合口味的水；泉水。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、粉色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/096044

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : 北京二商王致和食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區阜石路41號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 腐乳；豆腐；豆腐製品；腐竹；蝦醬；花生醬；芝麻醬；糖玫瑰；腌製蔬菜；泡菜；蕃茄汁；榨菜；

牛奶飲料（以牛奶為主的）；食用油；芝麻油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096045

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : 北京二商王致和食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區阜石路41號 

 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 : 醋；醬油；調味料；調味品；調味醬；咖喱粉（調味品）；豆沙；粉絲（條）；芥末；醬菜（調味

品）；豆豉；涮羊肉調料；魚味粉；雞精（調味品）；味精。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096046

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : 北京二商王致和食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區阜石路41號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；燒酒；葡萄酒；酒（飲料）；含酒精液體；米酒；酒精飲料（啤酒除外）；含水果

的酒精飲料；汽酒；清酒；黃酒；料酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096047

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : 北京二商王致和食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區阜石路41號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



10390 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 腐乳；豆腐；豆腐製品；腐竹；蝦醬；花生醬；芝麻醬；糖玫瑰；腌製蔬菜；泡菜；蕃茄汁；榨菜；

牛奶飲料（以牛奶為主的）；食用油；芝麻油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096048

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : 北京二商王致和食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區阜石路41號 

 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 : 醋；醬油；調味料；調味品；調味醬；咖喱粉（調味品）；豆沙；粉絲（條）；芥末；醬菜（調味

品）；豆豉；涮羊肉調料；魚味粉；雞精（調味品）；味精。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096049

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : 北京二商王致和食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區阜石路41號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；燒酒；葡萄酒；酒（飲料）；含酒精液體；米酒；酒精飲料（啤酒除外）；含水果

的酒精飲料；汽酒；清酒；黃酒；料酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096050

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : 北京二商王致和食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區阜石路41號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 腐乳；豆腐；豆腐製品；腐竹；蝦醬；花生醬；芝麻醬；糖玫瑰；腌製蔬菜；泡菜；蕃茄汁；榨菜；

牛奶飲料（以牛奶為主的）；食用油；芝麻油。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096051

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : 北京二商王致和食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區阜石路41號 

 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 : 醋；醬油；調味料；調味品；調味醬；咖喱粉（調味品）；豆沙；粉絲（條）；芥末；醬菜（調味

品）；豆豉；涮羊肉調料；魚味粉；雞精（調味品）；味精。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096052

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : 北京二商王致和食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區阜石路41號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；燒酒；葡萄酒；酒（飲料）；含酒精液體；米酒；酒精飲料（啤酒除外）；含水果

的酒精飲料；汽酒；清酒；黃酒；料酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096053

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : 惠州市零下五度食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國惠州市河南岸冷水坑樓下村眾意工業園第四棟廠房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品；醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營養品；礦物質食品補充劑；營養補充劑；醫用

糖果；醫用口香糖；糖尿病人食用的麵包；葡萄糖膳食補充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096054

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : 惠州市零下五度食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國惠州市河南岸冷水坑樓下村眾意工業園第四棟廠房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 黃油；醃製水果；牛奶；加工過的堅果；可可脂；加工過的花生；奶酪；牛奶製品；火腿；水果

片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096055

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/12

[730] 申請人 Requerente : 惠州市零下五度食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國惠州市河南岸冷水坑樓下村眾意工業園第四棟廠房 

 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 : 餅乾；小蛋糕（糕點）；燕麥食品；麵包；麵包乾；巧克力；糖果；布丁；以米為主的零食小吃；穀

粉製食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096099

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/13

[730] 申請人 Requerente : 翁友欽 

 地址 Endereço : 中國福建省福清市新厝鎮鳳迹村尾厝36-2號 
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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 : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；導航儀器；照相機（攝影）；視聽教學儀器；集成電路；視頻顯示屏；個人用防事故裝

置；電子防盜裝置；眼鏡；電暖衣服；學習機；耳塞機；平板電腦；計步器；智能手機；頭戴式耳

機；測量儀器；壓力計；集成電路用晶片；電開關。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096100

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/13

[730] 申請人 Requerente : 翁友欽 

 地址 Endereço : 中國福建省福清市新厝鎮鳳迹村尾厝36-2號 

 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 : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；計算機網絡上的在線廣告；廣告片製作；為廣告或推銷提

供模特服務；廣告材料分發；貨物展出；進出口代理；替他人推銷；商業櫥窗佈置；張貼廣告；

商業信息；廣告；商業管理諮詢；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場營銷；電話

市場營銷；人事管理諮詢；搜索引擎優化；網站流量優化；廣告策劃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096102

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/13

[730] 申請人 Requerente : 漳州愛伯特家居有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省漳州市薌城區金峰經濟開發區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 書桌，傢俱，陳列架，衣架，支架（傢俱），陳列櫃（傢俱），畫框托架，傢俱用非金屬附件，木製

傢俱隔板，閱書架（傢俱）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096119

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/13

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Amuse (also trading as Amuse Inc.)

 地址 Endereço : 20-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Gravações sonoras de música; discos compactos de música pré-gravada; gravações sonoras 

de música transferível por download; gravações audiovisuais de música e entretenimento 

musical; gravações audiovisuais de música e entretenimento musical transferível por down-

load; toques e gráficos para telemóveis e dispositivos sem fios; partituras e cartazes electró-

nicos transferíveis por download; ficheiros de imagem transferíveis por download; fitas de 

telemóvel; bolsas e capas para telemóveis e tablets; cartões de memória para computador; 

canetas de memória para computador; almofadas para rato; dispositivos periféricos de 

computador; software de jogos informáticos; publicações electrónicas transferíveis por down-

load; óculos; estojos para óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096120

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/13

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Amuse (also trading as Amuse Inc.)

 地址 Endereço : 20-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; t-shirts; parkas; camisola de alças, sweatshirts com carapuços, blusões, roupa 

interior; pijamas; enxovais (vestuário); roupas impermeáveis; punhos [vestuário]; suspensó-

rios para meias; suspensórios para roupa (suspensórios); cintos (vestuário); chapelaria para 

usar; luvas (vestuário); gravatas; aquecedores das orelhas (vestuário); calçado; trajes de 

mascarado; bandas para a cabeça; vestuário para ginastas; botas para desporto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096121

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/13

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Amuse (also trading as Amuse Inc.)

 地址 Endereço : 20-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-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 : Divertimentos; entretenimentos; informações de entretenimento; serviços de animador; en-

tretenimento musical; actuações musicais; actuações de música; apresentação de actuação 

musical (incluindo as disponibilizadas on-line); apresentação de actuações ao vivo (incluin-

do as disponibilizadas on-line); disponibilização de música on-line, não transferível por 

download; fornecimento de informações na área da música e entretenimento musical; pla-

neamento ou organização de exibição de filmes, espectáculos, peças ou actuações musicais; 

disponibilização de publicações electrónicas on-line (não transferíveis por download).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096129

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/13

[730] 申請人 Requerente : L’Oreal

 地址 Endereço : 14 Rue Royale, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; artigos de perfumaria; fragrâncias; produtos para coloração para fins cosméti-

cos; maquilhagem; preparados de maquilhagem; preparados cosméticos; verniz para unhas; 

conjuntos consistindo em um ou mais dos produtos antecedentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096140

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[730] 申請人 Requerente : 郭素清 

 地址 Endereço : 澳門君悅灣第五座35A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/096141

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/16

[730] 申請人 Requerente : 郭素清 

 地址 Endereço : 澳門君悅灣第五座35A 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 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，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開

發。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/096223

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : L’Oreal

 地址 Endereço : 14 rue Royale, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; artigos de perfumaria; fragrâncias; produtos para coloração para fins cosméti-

cos; maquilhagem; preparados de maquilhagem; preparados cosméticos; verniz para unhas; 

conjuntos consistindo em um ou mais dos produtos antecedentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096228

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 北京聯眾互動網絡股份有限公司

   BEIJING LIANZHONG CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區花園路2號牡丹創業樓2層210號

   Room 210, Peony Building, No.2, Huayuan Road, Haidian District, Beijing, China

 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 : Computadores; software de computador, gravados; software informático para jogos; apare-

lhos de fax; medidores; lanternas sinalização; aparelhos de telefone; aparelhos de televisão; 

câmaras (fotografia); aparelhos e instrumentos de agrimensores; rectificadores de corrente; 

aparelhos de controlo remoto; aparelhos de respiração, excepto para a respiração artificial; 

baterias, eléctrica; desenhos animados; computadores portáteis notebooks; cartuchos para 

jogos de vídeo; publicações electrónicas, descarregáveis; programas de computador (software 

descarregáveis); tapetes para ratos; apoio para os pulsos para uso com computadores; software 

de jogos para computador; arquivos de imagens descarregáveis; unidades flash de USB; 

computadores portáteis laptops; aplicações de software informático, descarregáveis; com-

putadores tabletes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096229

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17
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[730] 申請人 Requerente : 北京聯眾互動網絡股份有限公司

   BEIJING LIANZHONG CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區花園路2號牡丹創業樓2層210號

   Room 210, Peony Building, No.2, Huayuan Road, Haidian District, Beijing, China

 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 : Serviços de jogo prestados on-line a partir de rede informática; serviços de instrução; orga-

nização de concursos (educação ou entretenimento); bibliotecas ambulantes; fornecimento 

de publicações electrónicas on-line, não descarregáveis; distribuição de fitas de vídeo; es-

pectáculos (produção de-); diversões; serviços de clube (entretenimento ou educação); ser-

viços de clube de saúde (formação de saúde e ginásios); aluguer de brinquedos; aluguer de 

equipamentos de jogos; treino de animais; modelagem para artistas; operação de lotarias; 

programas de rádio e televisão (produção de-); entretenimento de televisão; informação so-

bre divertimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096230

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 北京聯眾互動網絡股份有限公司

   BEIJING LIANZHONG CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區花園路2號牡丹創業樓2層210號

   Room 210, Peony Building, No.2, Huayuan Road, Haidian District, Beijing, China

 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 : Pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); concepção de software informático; consul-

toria de concepção e desenvolvimento de hardware informático; conversão de dados ou 

documentos de média física para electrónico; criação e manutenção de páginas na rede 

para terceiros; apresentar páginas informáticas (páginas na rede); conversão de dados de 

programas informáticos e dados (sem ser conversão física); serviços de protecção de vírus 

informáticos; fornecimento de motores de busca para a Internet; monitorização de sistemas 

de computador por acesso remoto; serviço de software como um serviço (SaaS); consulto-

ria de tecnologia da informação (IT); fornecimento de informações sobre a tecnologia de 

computador e programação através de páginas na rede; aluguer de software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096231

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 北京聯眾互動網絡股份有限公司

   BEIJING LIANZHONG CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區花園路2號牡丹創業樓2層210號

   Room 210, Peony Building, No.2, Huayuan Road, Haidian District, Beijing, China
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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 : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; software de computador, gravados; software informático para jogos; apare-

lhos de fax; medidores; lanternas sinalização; aparelhos de telefone; aparelhos de televisão; 

câmaras (fotografia); aparelhos e instrumentos de agrimensores; rectificadores de corrente; 

aparelhos de controlo remoto; aparelhos de respiração, excepto para a respiração artificial; 

baterias, eléctrica; desenhos animados; computadores portáteis notebooks; cartuchos para 

jogos de vídeo; publicações electrónicas, descarregáveis; programas de computador (software 

descarregáveis); tapetes para ratos; apoio para os pulsos para uso com computadores; software 

de jogos para computador; arquivos de imagens descarregáveis; unidades flash de USB; 

computadores portáteis laptops; aplicações de software informático, descarregáveis; com-

putadores tabletes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096232

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 北京聯眾互動網絡股份有限公司

   BEIJING LIANZHONG CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區花園路2號牡丹創業樓2層210號

   Room 210, Peony Building, No.2, Huayuan Road, Haidian District, Beijing, China

 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 : Serviços de jogo prestados on-line a partir de rede informática; serviços de instrução; orga-

nização de concursos (educação ou entretenimento); bibliotecas ambulantes; fornecimento 

de publicações electrónicas on-line, não descarregáveis; distribuição de fitas de vídeo; es-

pectáculos (produção de-); diversões; serviços de clube (entretenimento ou educação); ser-

viços de clube de saúde (formação de saúde e ginásios); aluguer de brinquedos; aluguer de 

equipamentos de jogos; treino de animais; modelagem para artistas; operação de lotarias; 

programas de rádio e televisão (produção de-); entretenimento de televisão; informação so-

bre divertimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096233

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 北京聯眾互動網絡股份有限公司

   BEIJING LIANZHONG CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區花園路2號牡丹創業樓2層210號

   Room 210, Peony Building, No.2, Huayuan Road, Haidian District, Beijing, China

 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); concepção de software informático; consul-

toria de concepção e desenvolvimento de hardware informático; conversão de dados ou 

documentos de média física para electrónico; criação e manutenção de páginas na rede 

para terceiros; apresentar páginas informáticas (páginas na rede); conversão de dados de 

programas informáticos e dados (sem ser conversão física); serviços de protecção de vírus 

informáticos; fornecimento de motores de busca para a Internet; monitorização de sistemas 

de computador por acesso remoto; serviço de software como um serviço (SaaS); consulto-

ria de tecnologia da informação (IT); fornecimento de informações sobre a tecnologia de 

computador e programação através de páginas na rede; aluguer de software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096234

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 北京聯眾互動網絡股份有限公司

   BEIJING LIANZHONG CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區花園路2號牡丹創業樓2層210號

   Room 210, Peony Building, No.2, Huayuan Road, Haidian District, Beijing, China

 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 : Computadores; software de computador, gravados; software informático para jogos; apare-

lhos de fax; medidores; lanternas sinalização; aparelhos de telefone; aparelhos de televisão; 

câmaras (fotografia); aparelhos e instrumentos de agrimensores; rectificadores de corrente; 

aparelhos de controlo remoto; aparelhos de respiração, excepto para a respiração artificial; 

baterias, eléctrica; desenhos animados; computadores portáteis notebooks; cartuchos para 

jogos de vídeo; publicações electrónicas, descarregáveis; programas de computador (software 

descarregáveis); tapetes para ratos; apoio para os pulsos para uso com computadores; software 

de jogos para computador; arquivos de imagens descarregáveis; unidades flash de USB; com-

putadores portáteis laptops; aplicações de software informático, descarregáveis; computa-

dores tabletes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096235

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 北京聯眾互動網絡股份有限公司

   BEIJING LIANZHONG CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區花園路2號牡丹創業樓2層210號

   Room 210, Peony Building, No.2, Huayuan Road, Haidian District, Beijing, China
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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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogo prestados on-line a partir de rede informática; serviços de instrução; orga-

nização de concursos (educação ou entretenimento); bibliotecas ambulantes; fornecimento 

de publicações electrónicas on-line, não descarregáveis; distribuição de fitas de vídeo; es-

pectáculos (produção de-); diversões; serviços de clube (entretenimento ou educação); ser-

viços de clube de saúde (formação de saúde e ginásios); aluguer de brinquedos; aluguer de 

equipamentos de jogos; treino de animais; modelagem para artistas; operação de lotarias; 

programas de rádio e televisão (produção de-); entretenimento de televisão; informação so-

bre divertimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096236

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/17

[730] 申請人 Requerente : 北京聯眾互動網絡股份有限公司

   BEIJING LIANZHONG CO., LTD

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區花園路2號牡丹創業樓2層210號

   Room 210, Peony Building, No.2, Huayuan Road, Haidian District, Beijing, China

 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 : Pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); concepção de software informático; consul-

toria de concepção e desenvolvimento de hardware informático; conversão de dados ou 

documentos de média física para electrónico; criação e manutenção de páginas na rede 

para terceiros; apresentar páginas informáticas (páginas na rede); conversão de dados de 

programas informáticos e dados (sem ser conversão física); serviços de protecção de vírus 

informáticos; fornecimento de motores de busca para a Internet; monitorização de sistemas 

de computador por acesso remoto; serviço de software como um serviço (SaaS); consulto-

ria de tecnologia da informação (IT); fornecimento de informações sobre a tecnologia de 

computador e programação através de páginas na rede; aluguer de software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096288

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Thomas Mendoza International Company Limited

 地址 Endereço : 16/F., Chung Kiu Godown Building, 63-71 Lei Muk Road, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 



N.º 22 — 3-6-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10401

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Pastas, malas de piloto, pastas para documentos, estojos para computador (com excepção 

adaptados para computadores), pastas para desenhos de arte, pastas para desenhos, sacos 

de viagem, malas para roupa, malas de viagem, baús, conjuntos de malas de viagem, sacos 

de viagem com rodas, malas com rodas, porta-moedas, carteiras, sacos para cintura, porta-

-chaves, estojos para cartões, sacos para câmaras (com excepção adaptados ou moldado 

para contêm câmaras), sacos a tiracolo, sacos de desporto (não em forma para conter apa-

relhos específicos usados em praticar desportiva), malas escolares, sacos de lona, sacos 

de lona para compras, sacos de mão, sacos para cosméticos, sacos de higiene; chapéus-de-

-chuva e chapéus-de-sol; bengalas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096289

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Thomas Mendoza International Company Limited

 地址 Endereço : 16/F., Chung Kiu Godown Building, 63-71 Lei Muk Road, Kwai Chung, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, fatos, calças, camisas, vestuário de couro, casacos, blusões para proteger do ven-

to, vestuário para bebés, calçado, botas para futebol, sapatos, sapatos de cabedal, sapatos 

de desporto, chapéus, meias, luvas, gravatas, protectores para golas, laços de gravata, len-

ços de pescoço e cabeça, suspensórios para vestuários (suspensórios), cintos para vestuário, 

cintos de couro (vestuário), fatos de banho; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096290

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Thomas Mendoza International Company Limited

 地址 Endereço : 16/F., Chung Kiu Godown Building, 63-71 Lei Muk Road, Kwai Chung, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de vendas relacionados com pastas, malas de piloto, pastas para documentos, estojos 

para computador (com excepção adaptados para computadores), pastas para desenhos de 

arte, pastas para desenhos, sacos de viagem, malas para roupa, malas de viagem, baús, con-

juntos de malas de viagem, sacos de viagem com rodas, malas com rodas, porta-moedas, 

carteiras, sacos para cintura, porta-chaves, estojos para cartões, sacos para câmaras (com 
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excepção adaptados ou moldado para contêm câmaras), sacos a tiracolo, sacos de despor-

to (não em forma para conter aparelhos específicos usados em praticar desportiva), malas 

escolares, sacos de lona, sacos de lona para compras, sacos de mão, sacos para cosméticos, 

sacos de higiene, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, vestuário, fatos, calças, 

camisas, vestuário de couro, casacos, blusões para proteger do vento, vestuário para bebés, 

calçado, botas para futebol, sapatos, sapatos de cabedal, sapatos de desporto, chapéus, 

meias, luvas, gravatas, protectores para golas, laços de gravata, lenços de pescoço e cabeça, 

suspensórios, cintos para vestuário, cintos de couro (vestuário), fatos de banho, chapelaria, 

serviços de promoção e marketing; agregação para o benefício de terceiros, de uma varie-

dade de produtos (excluindo o transporte dos mesmos), permitindo aos de clientes uma 

conveniente apreciação e aquisição desses produtos; serviços de venda a grosso, distribui-

ção, venda a retalho e venda a retalho on-line relacionados com pastas, malas de piloto, 

pastas para documentos, estojos para computador (com excepção adaptados para compu-

tadores), pastas para desenhos de arte, pastas para desenhos, sacos de viagem, malas para 

roupa, malas de viagem, baús, conjuntos de malas de viagem, sacos de viagem com rodas, 

malas com rodas, porta-moedas, carteiras, sacos para cintura, porta-chaves, estojos para 

cartões, sacos para câmaras (com excepção adaptados ou moldado para contêm câmaras), 

sacos a tiracolo, sacos de desporto (não em forma para conter aparelhos específicos usados 

em praticar desportiva), mala escolares, sacos de lona, sacos de lona para compras, sacos 

de mão, sacos para cosméticos, sacos de higiene, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, ben-

galas, vestuário, fatos, calças, camisas, vestuário de couro, casacos, blusões para proteger 

do vento, vestuário para bebés, calçado, botas para futebol, sapatos, sapatos de cabedal, sa-

patos de desporto, chapéus, meias, luvas, gravatas, protectores para golas, laços de gravata, 

lenços de pescoço e cabeça, suspensórios, cintos para vestuário, cintos de couro (vestuário), 

fatos de banho, chapelaria; serviços de vendas a retalho em supermercado e centro comer-

cial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096294

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-
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formática ou de uma base de dados informática); software descarregável para facilitar a 

transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; software 

descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes in-

formáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores e 

telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concen-

tradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop hol-

ders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); discos com-

pactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunicações; almofa-

das para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, ima-

gens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de 

segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; 

câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para telefones; autofalan-

tes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e 

software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregá-

vel a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações 

e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos 

e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões de crédito, de débito, de paga-

mento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, distribuidores de 

dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leitores de livros elec-

trónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; 

computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para 

máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096295

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pape-

laria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 
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material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de ende-

reços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impressão; 

anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos 

de papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; 

sacos em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na 

classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096296

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 
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rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 
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materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de pro-

jectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de ven-

das; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; opti-

mização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitários 

através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negócios 

para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções comerciais 

para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; servi-

ços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento de in-

formações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e acon-

selhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096297

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, 

de videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 
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editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados 

e imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios 

em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, vide-

oconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de informações nas áreas de 

transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria nas áreas de serviços 

de transmissão segura de dados e de informações; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de 

informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de 

telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de 

mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados 

tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens 

fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis 

de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contratos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 
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informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096298

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização, 

apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 
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em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da 

internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfi-

ca; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, 

gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de 

jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectá-

culos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de 

moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, 

educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, 

congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos culturais para fins 

culturais ou educacionais; serviços de exposição e galeria de arte; serviços de galeria de 

arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação relacionados 

com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento de aulas sobre 

charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas sobre mate-

riais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento e gestão de 

seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para emissão; 

serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo 

equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; fornecimen-

to de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; fornecimento 

de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação didáctica; 

agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográficos 

(cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de programas de 

televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; 

serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de 

linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de vídeo, 

jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou 

de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer 

de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 

de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096299

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos do-

mínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da 

partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas tele-

fónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabi-

lidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 

técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio 

electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comu-

nidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções 

dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede 

social e trocar documentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet atra-

vés de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices 

de informação, sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de 

motores de pesquisa; concepção de computadores, computadores portáteis («notebooks»), 

computadores portáteis («laptops»), computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de leitores multimédia portáteis; concepção 

de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços infor-

máticos; programação para computadores; serviços de integração informática; serviços 

de análise informática; programação de computadores relacionada com protecção contra 

vírus; serviços de software de sistemas informáticos; serviços informáticos relacionados 

com o fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para 

troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-

nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; 

decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações 

sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos 

de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a 

certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços 

de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-
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tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comu-

nicações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, 

world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança 

de informações; serviços de autenticação para segurança informática; back-up externo de 

dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnolo-

gia e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação 

em nuvem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096300

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, trans-

formação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o 

registo, a transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magné-

tico, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da 

informação e computadores; programas de computador; software para processamento de 

pagamentos electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido 

na Internet; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de 

uma rede informática ou de uma base de dados informática); software descarregável para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na 

Internet; software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com 

acesso a dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador 

Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores 

remotos e redes informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de ar-

tigos, livros brancos e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, 

negócios, vendas, e marketing; software e periféricos de computador; computadores note-

book; computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes di-

gitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras 

digitais; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede 

para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, 

roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e 

sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para 
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computadores; software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); 

discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunica-

ções; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones mó-

veis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; 

câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de 

teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para tele-

fones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

mento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, 

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096301

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pape-

laria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de ende-

reços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impressão; 

anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos de 

papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; sacos 

em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na classe 

16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096302

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 



10414 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-
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os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de pro-

jectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de ven-

das; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; opti-

mização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitários 

através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negócios 

para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções comerciais 

para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; servi-

ços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento de in-

formações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e acon-

selhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096303

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, de 

videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, edi-

tar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados e 

imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios em 

linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, video-

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de informações nas áreas de 

transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria nas áreas de serviços 

de transmissão segura de dados e de informações; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 
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plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de 

informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de 

telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; alu-

guer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensa-

gens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; recolha, 

transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens ani-

madas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados 

por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmis-

são, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em forma-

to comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços elec-

trónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços 

de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos 

utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um terminal de com-

putador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens 

animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação 

electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; forneci-

mento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão de programas 

de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, programas inte-

ractivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de informação relacionada 

com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de 

«video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base 

de dados de computador na rede mundial de computadores para procurar e recolher infor-

mações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computadores; fornecimento de 

acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo publicações electró-

nicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via computador; operação 

de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de 

informação mundiais de computadores para a transferência e disseminação de uma vasta 

quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» numa rede mundial de 

computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar e efec-

tuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a 

um «website» interactivo numa rede mundial de computadores para terceiros colocarem 

informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunicação, nomeadamente, serviços 

de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de informação por comunicações 

de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão de informação por sistemas 

de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; serviços de comunicação 

electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens de texto; fornecimento 

de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens entre uti-

lizadores de computadores referentes a produtos, serviços e informações e oportunidades 

de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo em linha para a colocação, 

promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de computadores; fornecimento de 

serviços de correio electrónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de 

vídeo via computadores e redes de computadores, e via uma rede de comunicações mun-

dial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de tempo de acesso a painéis de afi-



N.º 22 — 3-6-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10417

xação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento de acesso a painéis de afixação 

electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computa-

dores referentes a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso 

a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores 

locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferên-

cia telefónica à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros 

para facilitar o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultado-

ria, informação e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo 

incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096304

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais 

e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto 

inter activos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualifica-

ções; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; ser-

viços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group 

layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com plane-

amento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de 

satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços 
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de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou 

culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de tele-

visão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radio-

fónica e cinematográfica; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a diverti-

mento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio 

de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, 

espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais para fins culturais ou educacionais; serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; forne-

cimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação di-

dáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográ-

ficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de progra-

mas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação 

de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de ví-

deo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações 

ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; alu-

guer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 

de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096305

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos do-

mínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da 

partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas tele-

fónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabi-

lidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 

técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio 

electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comu-

nidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções 

dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede 

social e trocar documentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet atra-

vés de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices 

de informação, sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de 

motores de pesquisa; concepção de computadores, computadores portáteis («notebooks»), 

computadores portáteis («laptops»), computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de leitores multimédia portáteis; concepção 

de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços infor-

máticos; programação para computadores; serviços de integração informática; serviços 

de análise informática; programação de computadores relacionada com protecção contra 

vírus; serviços de software de sistemas informáticos; serviços informáticos relacionados 

com o fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para 

troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-

nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; 

decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações 

sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos 

de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a 

certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços 

de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comu-

nicações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, 

world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança 

de informações; serviços de autenticação para segurança informática; back-up externo de 

dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnolo-
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gia e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação 

em nuvem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096306

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, trans-

formação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o 

registo, a transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magné-

tico, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da 

informação e computadores; programas de computador; software para processamento de 

pagamentos electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido 

na Internet; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de 

uma rede informática ou de uma base de dados informática); software descarregável para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na 

Internet; software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com 

acesso a dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador 

Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remo-

tos e redes informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, 

livros brancos e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negó-

cios, vendas, e marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; 

computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais 

pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras di-

gitais; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede 

para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, 

roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e 

sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para 

computadores; software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); 

discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunica-

ções; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones mó-

veis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; 

câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de 

teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para tele-

fones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 
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(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

mento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, 

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096307

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pape-

laria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de ende-

reços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impressão; 

anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos de 

papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; sacos 

em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na classe 

16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096308

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18
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[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-
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formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 
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comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de pro-

jectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de ven-

das; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; opti-

mização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitários 

através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negócios 

para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções comerciais 

para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; servi-

ços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento de in-

formações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e acon-

selhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096309

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, de 

videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, edi-

tar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados e 

imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios em 

linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, video-

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de informações nas áreas de 

transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria nas áreas de serviços 

de transmissão segura de dados e de informações; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de 

informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de 

telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de 

mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 
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recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados 

tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens 

fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis 

de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.
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540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096310

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais 

e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto 

inter activos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualifica-

ções; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; ser-

viços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group 

layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com plane-

amento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de 

satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou 

culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de tele-

visão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radio-

fónica e cinematográfica; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a diverti-

mento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio 

de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, 

espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de 
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espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais para fins culturais ou educacionais; serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; forne-

cimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação di-

dáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográ-

ficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de progra-

mas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação 

de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de ví-

deo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações 

ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; alu-

guer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 

de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096311

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos do-

mínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da 

partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas tele-
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fónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabi-

lidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 

técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio 

electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comu-

nidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções 

dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede 

social e trocar documentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet atra-

vés de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices 

de informação, sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de 

motores de pesquisa; concepção de computadores, computadores portáteis («notebooks»), 

computadores portáteis («laptops»), computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de leitores multimédia portáteis; concepção 

de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços infor-

máticos; programação para computadores; serviços de integração informática; serviços 

de análise informática; programação de computadores relacionada com protecção contra 

vírus; serviços de software de sistemas informáticos; serviços informáticos relacionados 

com o fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para 

troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-

nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; 

decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações 

sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos 

de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a 

certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços 

de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comu-

nicações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, 

world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança 

de informações; serviços de autenticação para segurança informática; back-up externo de 

dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnolo-

gia e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação 

em nuvem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096312

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); software descarregável para facilitar a 

transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; soft-

ware descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores 

e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e con-

centradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop 

hold ers», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; 

software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); discos compac-

tos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas 

para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, 

imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segu-

rança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câ-

maras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para telefones; autofalantes; 

aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e sof-

tware para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e 

electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e 

óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões de crédito, de débito, de pagamento 

e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, distribuidores de dinhei-

ro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leitores de livros electrónicos; 

cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância 

de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computa-

dores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas 

de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.



10430 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096313

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pape-

laria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de ende-

reços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impressão; 

anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos de 

papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; sacos 

em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na classe 

16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096314

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 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; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 
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sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 
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móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de pro-

jectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de ven-

das; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; opti-

mização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitários 

através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negócios 

para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções comerciais 

para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; servi-

ços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento de in-
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formações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e acon-

selhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096315

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, de 

videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, edi-

tar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados e 

imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios em 

linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, video-

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de informações nas áreas de 

transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria nas áreas de serviços 

de transmissão segura de dados e de informações; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de 

informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de 

telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de 

mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas e/ou 

imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, infor-

mação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e sa-

télite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados 

tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens 

fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis 
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de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096316

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais 

e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto 

inter activos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualifica-

ções; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; ser-

viços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações 

relacionadas com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, 

sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); 

planeamento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresen-

tação e direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, 

apresentação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências 

de bilhetes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou 

educação prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; for-

necimento de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group 

layer 1) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com plane-

amento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, 

visual ou audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de 

satélite, pela internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; 

serviços de entretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de 

programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços 

de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou 

culturais, actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de tele-

visão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radio-

fónica e cinematográfica; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a diverti-

mento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio 

de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, 

espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de 

entretenimento, educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de 

espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos cul-

turais para fins culturais ou educacionais; serviços de exposição e galeria de arte; serviços 

de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação 

relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento 

de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas 

sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento 

e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para 

emissão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, 

incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; 

fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; forne-

cimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação di-

dáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográ-
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ficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de progra-

mas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de 

livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação 

de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de ví-

deo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações 

ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; alu-

guer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 

de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096317

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/18

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos do-

mínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da 

partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas tele-

fónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabi-

lidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 

técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio 

electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comu-

nidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções 

dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede 

social e trocar documentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet atra-

vés de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices 

de informação, sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de 

motores de pesquisa; concepção de computadores, computadores portáteis («notebooks»), 

computadores portáteis («laptops»), computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de leitores multimédia portáteis; concepção 

de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços infor-

máticos; programação para computadores; serviços de integração informática; serviços 
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de análise informática; programação de computadores relacionada com protecção contra 

vírus; serviços de software de sistemas informáticos; serviços informáticos relacionados 

com o fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para 

troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-

nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; 

decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações 

sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos 

de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a 

certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços 

de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comu-

nicações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança 

de redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, 

world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança 

de informações; serviços de autenticação para segurança informática; back-up externo de 

dados; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnolo-

gia e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação 

em nuvem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096348

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : Galaxy Casino, S.A.

 地址 Endereço : Av. da Amizade, Hotel StarWorld, 17.̊  andar, 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 e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais e hotéis, comercializando uma grande variedade de produtos, 

nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, 

joalharia, ourivesaria, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, 

CDs, VCDs, DVDs e multimédia e em geral, material informático, fragrâncias, produtos 

para cuidados pessoais, cosméticos, artigos para casa, artigos de luxo, arte e antiguidades, 
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comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; decoração de montras e 

espaços comerciais; gestão, administração, assessoria e consultoria de negócios; negócios 

de gestão hoteleira; agências de importação e exportação; funções de escritório, incluindo 

aluguer de aparelhos e máquinas de escritório; contratação de pessoal e recursos humanos; 

publicidade, propaganda e marketing; serviços de agências de publicidade, nomea damente 

comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referen-

te a todos os tipos de produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; aluguer 

de espaços para afixação de cartazes e material publicitário; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/096349

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : Galaxy Casino, S.A.

 地址 Endereço : Av. da Amizade, Hotel StarWorld, 17.̊  andar, 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 : Transportes e entreposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes; agências 

de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de viagens turísticas; recepção 

e assistência a turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de viajan-

tes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de emissão de bilhetes 

(para transportes e viagens); serviços de aconselhamento e consultoria relativa a viagens 

e transportes; serviços de informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências de turismo; serviços de 

excursões, informações relativas a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, ar-

manezagem, empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e guarda; serviços prestados no transpor-

te de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e ser-

viços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços 

de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram 

estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços relacionados a rebo-

ques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de cais, estivagem e salvamento de 

embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de ae-

roportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação de veículos de transporte, alu-

guer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, 

e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, 

aéreos e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos; 

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de despachante, afretamen-

to; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; tudo incluído na classe 39.
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/096350

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : Galaxy Casino, S.A.

 地址 Endereço : Av. da Amizade, Hotel StarWorld, 17.̊  andar, 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 : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna 

ou azar; fornecimento de facilidades para casinos e jogos; serviços relativos a e para casi-

nos e para jogos através de «websites» e redes computadorizadas globais; serviços de infor-

mação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados informáticas, a 

partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento 

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede computariza-

da global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; 

jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua disponi-

bilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços/instalações para divertimento e entretenimento; 

serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento; alu-

guer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos e culturais, in-

cluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços relativos a e 

para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos, 

actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, multimé-

dia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpó-

sios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, 

«health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; serviços 

de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; 

serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços 

de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de dis-

ponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades 

sociais e lúdicas; actividades desportivas, recreativas e culturais, incluindo a sua produção 

e organização; tudo incluído na classe 41.
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/096351

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/25

[730] 申請人 Requerente : Galaxy Casino, S.A.

 地址 Endereço : Av. da Amizade, Hotel StarWorld, 17.̊  andar, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor 

de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, ar-

mazenamento e organização de texto, gráficos, e publicações electrónicas; serviços cien-

tíficos e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com 

os mesmos; desenho e desenvolvimento de hardware e software informáticos; serviços de 

consultoria em hardware e software informáticos; aluguer de aparelhos e equipamento de 

hardware e software informáticos; serviços de consultoria em software multimédia e áudio-

-visual; programação informática; serviços de apoio e consultoria para o desenvolvimento 

de sistemas informáticos, bases de dados e aplicações; desenho gráfico para a compilação 

de páginas electrónicas na Internet; informações relacionadas com hardware ou software 

informático fornecido em linha através de uma rede informática global ou da Internet; cria-

ção e manutenção de páginas electrónicas; hospedagem de páginas electrónicas de tercei-

ros na Internet; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados através de re-

des de comunicações; serviços de Fornecedor de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem 

software para utilização em relação com um serviço de subscrição de música na internet, 

software que permite aos utilizadores tocar e programar música e conteúdos de áudio, ví-

deo, texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento, e software com gravações 

de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com 

entretenimento; fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede 

informática global; serviços de fornecimento de informações, aconselhamento e consulto-

ria relacionados com o supracitado; operação de motores de busca; serviços de consultoria 

e de apoio informáticos para a gravação (scanning) de informações em discos de computa-

dores; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais para terceiros; serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e «design» relacionados com isso, serviços de análise industrial e de pesquisa; 

«design» e desenvolvimento de hardware e de software para computadores; «design» de 

computadores, de computadores «notebook», de computadores «laptop», de computadores 

portáteis e de computadores de mão; «design» de assistentes digitais pessoais, e de leitores 

de media pessoais; «design» de telefones móveis e de telefones inteligentes; «design» de 

câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de 

software de sistemas de computadores; provisão de serviços de ligação directa entre utili-

zadores de computadores para trocas de dados; «design» de software para computadores; 
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«design» de sistemas de computadores; «design» e desenvolvimento de «webpages»; hos-

pedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem de aplicações de computador para a 

procura e recolha de informação de bases de dados e de redes de computadores; provisão 

de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou 

de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura 

personalizada de bases de dados de computadores e de «websites»; provisão de conexões 

de computador a «websites» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com todos os serviços supracitados; serviços de design de interiores e arquitectura em ge-

ral; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

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

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «fornecimento de acesso temporário à internet para utilizar software não des-

carregável em linha que permite aos utilizadores programar conteúdos de áudio, vídeo, 

texto e multimédia, incluindo programas de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, no-

tícias, desportos, jogos, eventos culturais e recreativos; fornecimento de acesso à Internet 

a utilizadores (fornecedores de serviço); serviços de redes sociais online; fornecimento de 

redes sociais nos sítios da Internet», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/096435

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : Seagate Technology LLC

 地址 Endereço : 10200 South De Anza Blvd., Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Dispositivos para armazenamento de dados, nomeadamente, discos rígidos, unidades em 

estado sólido, discos rígidos digitais, discos rígidos com memória em estado sólido; meios 

de armazenamento digital e discos híbridos em branco; dispositivos para armazenamento 

de dados electrónicos, nomeadamente, unidades de armazenamento em rede; hardware 

informático para carregamento, armazenamento, recuperação, descarregamento, trans-

missão e entrega de material digital; hardware e software informático para processamento 

de armazenamento de dados utilizando armazenamento em estado sólido não volátil, no-

meadamente, unidades de disco rígido combinados com memória em estado sólido; arma-

zenamento em estado sólido, nomeadamente, um meio de armazenamento não volátil que 

emprega circuitos integrados; hardware e software informático para implementação de um 

centro de dados para armazenamento em massa de arquivos de computador, para o arma-

zenamento cópias encriptado de apoio de arquivos de computador armazenado em outro 

lugar; dispositivos de armazenamento informático, nomeadamente, hardware para memó-

ria de computador e discos rígidos para computadores; dispositivos de armazenamento in-

formático, nomeadamente, sistemas de armazenamento de dados configuráveis compostos 

por matrizes de unidade redundante e não redundante; sistemas de apoio informáticos e 

armazenamento com matrizes de unidade redundante e não redundante múltipla removí-
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vel; sistemas de apoio informáticos baseados com matrizes de unidade redundante e não 

redundante; sistemas de apoio informáticos baseados em discos rígidos removíveis; disposi-

tivos de armazenamento externos na natureza de discos rígidos de computador externo que 

se comunicar com computadores portáteis sem fio, computadores tabletes, computadores 

portáteis notebooks, computadores portáteis laptops, dispositivos electrónicos móveis, te-

lefones portáteis, telefones inteligentes, dispositivos de MP3; hardware e software informá-

tico para entrega de conteúdo sem fio; dispositivos para armazenamento de dados sem fio, 

nomeadamente, unidades de disco rígido; periféricos para computadores sem fio; software 

informático para uso na sincronização, apoio, operação e encriptação e desencriptação de 

arquivos digitais, incluindo áudio, vídeo, texto, binário, imagens, gráficos e arquivos multi-

média; firmware informático para armazenamento de dados, recuperação de dados, acesso 

a dados, apoio a dados, réplica de dados, disponibilização de dados, recuperação de dados, 

tradução de dados e conversão de dados; software para a organização e gestão de dados em 

sistemas de armazenamento de computador distribuída; software para encriptação de da-

dos, software para apoio de arquivos de encriptação de dados, software para acesso e res-

tauração de arquivos de dados, software para descarregar arquivos de computador através 

de uma rede, software para carregar arquivos de computador através de uma rede, softwa-

re para gerenciamento de arquivos, software para permitindo que arquivos de computador 

para ser compartilhado por terceiros, software para criação e manutenção de um servidor 

de arquivos virtual distribuídas através de uma rede; software para criação e manutenção 

de sistemas de arquivo distribuído; software para armazenamento, acesso e gerenciamen-

to de conteúdo de dados e multimédia em rede de computador; software de computador 

para sincronização de arquivos informáticos locais, pastas, dados e informações com uma 

plataforma de armazenamento em nuvem; software de computador de armazenamento de 

dados para utilização com e incorporados em dispositivos de armazenamento de computa-

dor; software para gerenciamento de armazenamento de dados; software informático para 

armazenamento de informação, nomeadamente, software para processamento e armazena-

mento de dados utilizando armazenamento em estado sólido; software para processamento 

e armazenamento de dados utilizando matrizes de unidade; software informático para uso 

na reprodução, duplicação e restauração do nível de fábrica original de discos rígidos, para 

uso na preservação, e restabelecimento de programas de software e informações num com-

putador, para fazer diagnósticos em discos rígidos, para uso em ligação com discos rígidos 

de computador para o armazenamento, suporte e recuperação de informações, para uso em 

ligação com armazenamento de dados, gestão de dados e interligação, e gestão e operação 

de dispositivos de armazenamento de dados, para uso no suporte de dados no disco rígido 

do computador, suporte de redes informáticas, recuperação de dados; software para permi-

tindo espaço de disco não usado de utilizadores de computador para participar que fazem 

parte de uma grande rede em grelha para armazenamento de dados distribuídos, software 

para a optimização de encaminhamento através de uma grande rede informática em grelha 

distribuída; software para compra o espaço para armazenamento de dados de computador 

online; software para fornecimento de fluxo de vídeo através de uma rede; software para 

fornecimento de uma aplicação de interface de programação, permitindo que os desenvol-

vedores de terceiros para criar aplicações; software para fornecimento e manuseamento de 

uma rede social; software de informática destinadas para codificar e descodificar de dados; 

software para publicação de dados e permitindo o acesso a dados; software para participar 

de um sistema de armazenamento descentralizado; software de pesquisa de dados; esta-

ções de acolhimento para armazenamento informático, nomeadamente, um adaptador que 

permite dados contidos em discos rígidos portáteis ou dispositivos de armazenamento USB 

ligados ao adaptador para serem distribuídos ou acedidos; cabos de ligação; estações de 

acolhimento para discos rígidos e estações de acolhimento electrónicas; dispositivos aces-
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sórios para armazenamento de dados, nomeadamente, conectores eléctricos, fios, cabos, 

adaptadores; cabos e adaptadores para ligação de computadores; estações de acolhimento 

para dispositivos para armazenamento de dados; interfaces para computadores; cabos de 

interface multimédia de alta definição; hardware para interface do componente periférico 

(PCI); conectores e adaptadores para uso com dispositivos electrónicos portáteis; disposi-

tivos periféricos para computadores; discos rígidos de USB; cabos de USB; armações para 

hardware de computador; materiais para fontes de energia eléctrica; materiais para fontes 

de energia para dispositivos de armazenamento de dados; estojos para unidades de disco 

rígido portáteis; unidades de refrigeração para hardware de computador; unidades de re-

frigeração para dispositivos de armazenamento de dados; hardware de USB; unidades flash 

de USB vazios; chave de segurança do computador do USB.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/19 86/400,552 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/096436

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/26

[730] 申請人 Requerente : Seagate Technology LLC

 地址 Endereço : 10200 South De Anza Blvd., Cupertino, California 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Dispositivos para armazenamento de dados, nomeadamente, discos rígidos, unidades em 

estado sólido, discos rígidos digitais, discos rígidos com memória em estado sólido; meios 

de armazenamento digital e discos híbridos em branco; dispositivos para armazenamento 

de dados electrónicos, nomeadamente, unidades de armazenamento em rede; hardware 

informático para carregamento, armazenamento, recuperação, descarregamento, trans-

missão e entrega de material digital; hardware e software informático para processamento 

de armazenamento de dados utilizando armazenamento em estado sólido não volátil, no-

meadamente, unidades de disco rígido combinados com memória em estado sólido; arma-

zenamento em estado sólido, nomeadamente, um meio de armazenamento não volátil que 

emprega circuitos integrados; hardware e software informático para implementação de um 

centro de dados para armazenamento em massa de arquivos de computador, para o arma-

zenamento cópias encriptado de apoio de arquivos de computador armazenado em outro 

lugar; dispositivos de armazenamento informático, nomeadamente, hardware para memó-

ria de computador e discos rígidos para computadores; dispositivos de armazenamento in-

formático, nomeadamente, sistemas de armazenamento de dados configuráveis compostos 

por matrizes de unidade redundante e não redundante; sistemas de apoio informáticos e 

armazenamento com matrizes de unidade redundante e não redundante múltipla removí-

vel; sistemas de apoio informáticos baseados com matrizes de unidade redundante e não 

redundante; sistemas de apoio informáticos baseados em discos rígidos removíveis; disposi-

tivos de armazenamento externos na natureza de discos rígidos de computador externo que 

se comunicar com computadores portáteis sem fio, computadores tabletes, computadores 



10444 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

portáteis notebooks, computadores portáteis laptops, dispositivos electrónicos móveis, te-

lefones portáteis, telefones inteligentes, dispositivos de MP3; hardware e software informá-

tico para entrega de conteúdo sem fio; dispositivos para armazenamento de dados sem fio, 

nomeadamente, unidades de disco rígido; periféricos para computadores sem fio; software 

informático para uso na sincronização, apoio, operação e encriptação e desencriptação de 

arquivos digitais, incluindo áudio, vídeo, texto, binário, imagens, gráficos e arquivos multi-

média; firmware informático para armazenamento de dados, recuperação de dados, acesso 

a dados, apoio a dados, réplica de dados, disponibilização de dados, recuperação de dados, 

tradução de dados e conversão de dados; software para a organização e gestão de dados em 

sistemas de armazenamento de computador distribuída; software para encriptação de da-

dos, software para apoio de arquivos de encriptação de dados, software para acesso e res-

tauração de arquivos de dados, software para descarregar arquivos de computador através 

de uma rede, software para carregar arquivos de computador através de uma rede, softwa-

re para gerenciamento de arquivos, software para permitindo que arquivos de computador 

para ser compartilhado por terceiros, software para criação e manutenção de um servidor 

de arquivos virtual distribuídas através de uma rede; software para criação e manutenção 

de sistemas de arquivo distribuído; software para armazenamento, acesso e gerenciamen-

to de conteúdo de dados e multimédia em rede de computador; software de computador 

para sincronização de arquivos informáticos locais, pastas, dados e informações com uma 

plataforma de armazenamento em nuvem; software de computador de armazenamento de 

dados para utilização com e incorporados em dispositivos de armazenamento de computa-

dor; software para gerenciamento de armazenamento de dados; software informático para 

armazenamento de informação, nomeadamente, software para processamento e armazena-

mento de dados utilizando armazenamento em estado sólido; software para processamento 

e armazenamento de dados utilizando matrizes de unidade; software informático para uso 

na reprodução, duplicação e restauração do nível de fábrica original de discos rígidos, para 

uso na preservação, e restabelecimento de programas de software e informações num com-

putador, para fazer diagnósticos em discos rígidos, para uso em ligação com discos rígidos 

de computador para o armazenamento, suporte e recuperação de informações, para uso em 

ligação com armazenamento de dados, gestão de dados e interligação, e gestão e operação 

de dispositivos de armazenamento de dados, para uso no suporte de dados no disco rígido 

do computador, suporte de redes informáticas, recuperação de dados; software para permi-

tindo espaço de disco não usado de utilizadores de computador para participar que fazem 

parte de uma grande rede em grelha para armazenamento de dados distribuídos, software 

para a optimização de encaminhamento através de uma grande rede informática em grelha 

distribuída; software para compra o espaço para armazenamento de dados de computador 

online; software para fornecimento de fluxo de vídeo através de uma rede; software para 

fornecimento de uma aplicação de interface de programação, permitindo que os desenvol-

vedores de terceiros para criar aplicações; software para fornecimento e manuseamento de 

uma rede social; software de informática destinadas para codificar e descodificar de dados; 

software para publicação de dados e permitindo o acesso a dados; software para participar 

de um sistema de armazenamento descentralizado; software de pesquisa de dados; esta-

ções de acolhimento para armazenamento informático, nomeadamente, um adaptador que 

permite dados contidos em discos rígidos portáteis ou dispositivos de armazenamento USB 

ligados ao adaptador para serem distribuídos ou acedidos; cabos de ligação; estações de 

acolhimento para discos rígidos e estações de acolhimento electrónicas; dispositivos aces-

sórios para armazenamento de dados, nomeadamente, conectores eléctricos, fios, cabos, 

adaptadores; cabos e adaptadores para ligação de computadores; estações de acolhimento 

para dispositivos para armazenamento de dados; interfaces para computadores; cabos de 

interface multimédia de alta definição; hardware para interface do componente periférico 
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(PCI); conectores e adaptadores para uso com dispositivos electrónicos portáteis; disposi-

tivos periféricos para computadores; discos rígidos de USB; cabos de USB; armações para 

hardware de computador; materiais para fontes de energia eléctrica; materiais para fontes 

de energia para dispositivos de armazenamento de dados; estojos para unidades de disco 

rígido portáteis; unidades de refrigeração para hardware de computador; unidades de re-

frigeração para dispositivos de armazenamento de dados; hardware de USB; unidades flash 

de USB vazios; chave de segurança do computador do USB.

[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 86/494,364 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/096633

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; maquinismos de relojoaria; relógios; 

armários (estojos) para relógios; cronómetros; mostradores [relojoaria]; metais preciosos 

em bruto ou semi-trabalhados; caixas e estojos para relógios; estojos e cofres para bijutaria; 

correntes de relógios; vidros para relógios; relógios-pulseiras; artigos de joalharia, artigos 

de ourivesaria, pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques [jóias]; bijutaria esmaltada, 

brincos; ornamentos para chapéus [jóias], alfinetes [jóias], medalhas, colares, anéis; alfine-

tes de gravata, alfinetes ornamentais, «strass» (composição que imita o diamante), jóias; re-

lógios despertadores; caixas em metais preciosos; guarda-jóias; bustos em metais preciosos; 

estátuas ou figurinhas (estatuetas) em metais preciosos; chaveiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/01 14/4114743 法國 França

[210] 編號 N.º : N/096646

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : STICK HOUSE COMPANY S.R.L.

 地址 Endereço : Strada di Cerchiaia, 41, 53100 Siena, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Sorvete e gelado italiano, sorvete e gelado, sobremesas e/ou bolos de sorvete ou gelado, 

sanduíches de sorvete e de gelado, pós para sorvete e gelado, gelo de fruta, sorvete e gela-
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do de frutas, chocolate, coberturas de chocolate (revestimentos) para sorvete, gelado e/ou 

pastelaria, cobertura de nozes, doces, sobremesa gelada, iogurte gelado, confeitaria gelada, 

gelo com sabores, gelo comestível, bebidas granizadas com gelado e com sorvete, contendo 

uma mistura de leite e frutas, tudo incluído na Classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096647

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/27

[730] 申請人 Requerente : STICK HOUSE COMPANY S.R.L.

 地址 Endereço : Strada di Cerchiaia, 41, 53100 Siena, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração ou fornecimento de refeições, alimentos e bebidas («Catering»), 

nomeadamente, serviços de restauração ou fornecimento de refeições, alimentos e bebidas 

(«catering») em cafetarias ou cantinas de comida rápida, serviços de restauração e for-

necimento de alimentos e bebidas, serviços de restauração e fornecimento de sorvetes e 

gelados, serviços de fornecimento de alimentos e bebidas, serviços de restauração e forne-

cimento de bolos, sobremesas e chocolates, tudo incluído na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096692

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；除草機；非手動的農業器具；工業用切碎機（機器）；木材加工機；造紙機；在金屬

薄板上使用的印刷機器；紡織工業用機器；起絨毛機；上漿機；旋轉式脫水機（非加熱）；製食

品用電動機械；香腸機；電動製飲料機；瓶子沖洗機；工業用捲煙機；製革機；手提旋轉式紡織

品蒸汽壓熨機；自行車組裝機械；陶匠用旋輪；雕刻機；電池機械；製繩機；製搪瓷機械；製燈

泡機械；包裝機；膠帶分配器（機器）；煤球機；混合機（機器）；洗衣機；粉碎機；塑料工業用機

器；過熱機；玻璃加工機；銅洗塔；化學工業用電動機械；礦井作業機械；沖洗機；攪煉機；油精

煉機器；攪拌機（建築）；千斤頂（機器）；金屬加工機械；鑄造機械；蒸汽機；內燃機（不包括汽

車、拖拉機、穀物聯合收割機、摩托車、油鋸、蒸汽機車的發動機）；柴油機（陸地車輛用的除

外）；柴油機熱線火花塞；煤氣機；汽油機（陸地車輛用的除外）；水力動力設備；風力渦輪機；

圖釘機；製鈕扣機；車床；機床；電動螺絲刀；靜電消除器；眼鏡片加工設備；氣體分離設備；

噴顏色用噴槍；非陸地車輛用引擎；非陸地車輛用馬達；淨化冷卻空氣用過濾器（引擎用）；泵

（機器、引擎或馬達部件）；汽車油泵；閥門（機器、引擎或馬達部件）；泵（機器）；壓縮機（機
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器）；非陸地車輛用離合器；非陸地車輛用聯動機件；車輛軸承；電焊設備；運載工具用清洗裝

置；加油站發油泵；電鍍機；電焊接設備。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/02 15272742 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096693

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動力裝置；

汽車車身；陸地車輛連接器；防滑鏈；後視鏡；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；摩托車；公共

汽車；有篷的車輛；拖拉機；機動自行車；自行車；踏板車（機動車輛）；繩纜運輸裝置和設備；

吊椅纜車；纜車；手推車；輪椅；公共馬車；充氣輪胎；運載工具用輪胎；運載工具用實心輪胎；

充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；空中運載工具；船；運

載工具底盤；運載工具用懸置減震器；運載工具用減震彈簧；運載工具用輪圈；運載工具用輪

子；運載工具用輪轂；運載工具輪胎用防滑裝置；運載工具用座椅；運載工具座椅頭靠；運載工

具防盜報警器；汽車用點煙器；兒童安全座（運載工具用）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/02 15272741 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096694

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；玩具；鍛煉身體器械；體育活動器械；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；比

例模型套件（玩具）；長毛絨玩具；自動和投幣啟動的遊戲機；娛樂場用視頻遊戲機；視頻遊戲
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機；成比例的模型車；玩具車；兒童遊戲用踏板車（玩具）；玩具汽車；由無線電控制的玩具車；

體育活動用球；萬花筒；棋盤遊戲器具；紙牌；運動用球；鍛煉用固定自行車；射箭用器具；體

操器械；塑料跑道；競技手套；釣魚用浮子；偽裝掩蔽物（運動用品）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/02 15272740 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096695

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 維修信息；建築信息；安裝門窗；採石服務；鍋爐清潔和修理；燃燒器保養與修理；機械安裝、

保養和修理；汽車保養和修理；運載工具（車輛）故障救援修理服務；運載工具（車輛）上光服

務；運載工具（車輛）防銹處理服務；運載工具（車輛）保養服務；汽車清洗；飛機保養與修理；

造船；照相器材修理；鐘錶修理；修保險鎖；防銹；輪胎翻新；傢俱保養；皮革保養、清洗和修

補；消毒；防盜報警系統的安裝與修理。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/02 15272739 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096696

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；除草機；非手動的農業器具；工業用切碎機（機器）；木材加工機；造紙機；在金屬

薄板上使用的印刷機器；紡織工業用機器；起絨毛機；上漿機；旋轉式脫水機（非加熱）；製食

品用電動機械；香腸機；電動製飲料機；瓶子沖洗機；工業用捲煙機；製革機；手提旋轉式紡織

品蒸汽壓熨機；自行車組裝機械；陶匠用旋輪；雕刻機；電池機械；製繩機；製搪瓷機械；製燈
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泡機械；包裝機；膠帶分配器（機器）；煤球機；混合機（機器）；洗衣機；粉碎機；塑料工業用機

器；過熱機；玻璃加工機；銅洗塔；化學工業用電動機械；礦井作業機械；沖洗機；攪煉機；油精

煉機器；攪拌機（建築）；千斤頂（機器）；金屬加工機械；鑄造機械；蒸汽機；內燃機（不包括汽

車、拖拉機、穀物聯合收割機、摩托車、油鋸、蒸汽機車的發動機）；柴油機（陸地車輛用的除

外）；柴油機熱線火花塞；煤氣機；汽油機（陸地車輛用的除外）；水力動力設備；風力渦輪機；

圖釘機；製鈕扣機；車床；機床；電動螺絲刀；靜電消除器；眼鏡片加工設備；氣體分離設備；

噴顏色用噴槍；非陸地車輛用引擎；非陸地車輛用馬達；淨化冷卻空氣用過濾器（引擎用）；泵

（機器、引擎或馬達部件）；汽車油泵；閥門（機器、引擎或馬達部件）；泵（機器）；壓縮機（機

器）；非陸地車輛用離合器；非陸地車輛用聯動機件；車輛軸承；電焊設備；運載工具用清洗裝

置；加油站發油泵；電鍍機；電焊接設備。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/02 15272738 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096697

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動力裝置；

汽車車身；陸地車輛連接器；防滑鏈；後視鏡；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；摩托車；公共

汽車；有篷的車輛；拖拉機；機動自行車；自行車；踏板車（機動車輛）；繩纜運輸裝置和設備；

吊椅纜車；纜車；手推車；輪椅；公共馬車；充氣輪胎；運載工具用輪胎；運載工具用實心輪胎；

充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；空中運載工具；船；運

載工具底盤；運載工具用懸置減震器；運載工具用減震彈簧；運載工具用輪圈；運載工具用輪

子；運載工具用輪轂；運載工具輪胎用防滑裝置；運載工具用座椅；運載工具座椅頭靠；運載工

具防盜報警器；汽車用點煙器；兒童安全座（運載工具用）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/02 15272737 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096698

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
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 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；玩具；鍛煉身體器械；體育活動器械；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；比

例模型套件（玩具）；長毛絨玩具；自動和投幣啟動的遊戲機；娛樂場用視頻遊戲機；視頻遊戲

機；成比例的模型車；玩具車；兒童遊戲用踏板車（玩具）；玩具汽車；由無線電控制的玩具車；

體育活動用球；萬花筒；棋盤遊戲器具；紙牌；運動用球；鍛煉用固定自行車；射箭用器具；體

操器械；塑料跑道；競技手套；釣魚用浮子；偽裝掩蔽物（運動用品）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/02 15272736 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096699

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 維修信息；建築信息；安裝門窗；採石服務；鍋爐清潔和修理；燃燒器保養與修理；機械安裝、

保養和修理；汽車保養和修理；運載工具（車輛）故障救援修理服務；運載工具（車輛）上光服

務；運載工具（車輛）防銹處理服務；運載工具（車輛）保養服務；汽車清洗；飛機保養與修理；

造船；照相器材修理；鐘錶修理；修保險鎖；防銹；輪胎翻新；傢俱保養；皮革保養、清洗和修

補；消毒；防盜報警系統的安裝與修理。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/02 15272735 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096700

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany
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 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；除草機；非手動的農業器具；工業用切碎機（機器）；木材加工機；造紙機；在金屬

薄板上使用的印刷機器；紡織工業用機器；起絨毛機；上漿機；旋轉式脫水機（非加熱）；製食

品用電動機械；香腸機；電動製飲料機；瓶子沖洗機；工業用捲煙機；製革機；手提旋轉式紡織

品蒸汽壓熨機；自行車組裝機械；陶匠用旋輪；雕刻機；電池機械；製繩機；製搪瓷機械；製燈

泡機械；包裝機；膠帶分配器（機器）；煤球機；混合機（機器）；洗衣機；粉碎機；塑料工業用機

器；過熱機；玻璃加工機；銅洗塔；化學工業用電動機械；礦井作業機械；沖洗機；攪煉機；油精

煉機器；攪拌機（建築）；千斤頂（機器）；金屬加工機械；鑄造機械；蒸汽機；內燃機（不包括汽

車、拖拉機、穀物聯合收割機、摩托車、油鋸、蒸汽機車的發動機）；柴油機（陸地車輛用的除

外）；柴油機熱線火花塞；煤氣機；汽油機（陸地車輛用的除外）；水力動力設備；風力渦輪機；

圖釘機；製鈕扣機；車床；機床；電動螺絲刀；靜電消除器；眼鏡片加工設備；氣體分離設備；

噴顏色用噴槍；非陸地車輛用引擎；非陸地車輛用馬達；淨化冷卻空氣用過濾器（引擎用）；泵

（機器、引擎或馬達部件）；汽車油泵；閥門（機器、引擎或馬達部件）；泵（機器）；壓縮機（機

器）；非陸地車輛用離合器；非陸地車輛用聯動機件；車輛軸承；電焊設備；運載工具用清洗裝

置；加油站發油泵；電鍍機；電焊接設備。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/02 15272734 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096701

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動力裝置；

汽車車身；陸地車輛連接器；防滑鏈；後視鏡；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；摩托車；公共

汽車；有篷的車輛；拖拉機；機動自行車；自行車；踏板車（機動車輛）；繩纜運輸裝置和設備；

吊椅纜車；纜車；手推車；輪椅；公共馬車；充氣輪胎；運載工具用輪胎；運載工具用實心輪胎；

充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；空中運載工具；船；運

載工具底盤；運載工具用懸置減震器；運載工具用減震彈簧；運載工具用輪圈；運載工具用輪

子；運載工具用輪轂；運載工具輪胎用防滑裝置；運載工具用座椅；運載工具座椅頭靠；運載工

具防盜報警器；汽車用點煙器；兒童安全座（運載工具用）。  

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

2014/09/02 15272733 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096702

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；玩具；鍛煉身體器械；體育活動器械；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；比

例模型套件（玩具）；長毛絨玩具；自動和投幣啟動的遊戲機；娛樂場用視頻遊戲機；視頻遊戲

機；成比例的模型車；玩具車；兒童遊戲用踏板車（玩具）；玩具汽車；由無線電控制的玩具車；

體育活動用球；萬花筒；棋盤遊戲器具；紙牌；運動用球；鍛煉用固定自行車；射箭用器具；體

操器械；塑料跑道；競技手套；釣魚用浮子；偽裝掩蔽物（運動用品）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/02 15272732 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096703

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 維修信息；建築信息；安裝門窗；採石服務；鍋爐清潔和修理；燃燒器保養與修理；機械安裝、

保養和修理；汽車保養和修理；運載工具（車輛）故障救援修理服務；運載工具（車輛）上光服

務；運載工具（車輛）防銹處理服務；運載工具（車輛）保養服務；汽車清洗；飛機保養與修理；

造船；照相器材修理；鐘錶修理；修保險鎖；防銹；輪胎翻新；傢俱保養；皮革保養、清洗和修

補；消毒；防盜報警系統的安裝與修理。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/02 15272731 中國 China
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[210] 編號 N.º : N/096704

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 農業機械；除草機；非手動的農業器具；工業用切碎機（機器）；木材加工機；造紙機；在金屬

薄板上使用的印刷機器；紡織工業用機器；起絨毛機；上漿機；旋轉式脫水機（非加熱）；製食

品用電動機械；香腸機；電動製飲料機；瓶子沖洗機；工業用捲煙機；製革機；手提旋轉式紡織

品蒸汽壓熨機；自行車組裝機械；陶匠用旋輪；雕刻機；電池機械；製繩機；製搪瓷機械；製燈

泡機械；包裝機；膠帶分配器（機器）；煤球機；混合機（機器）；洗衣機；粉碎機；塑料工業用機

器；過熱機；玻璃加工機；銅洗塔；化學工業用電動機械；礦井作業機械；沖洗機；攪煉機；油精

煉機器；攪拌機（建築）；千斤頂（機器）；金屬加工機械；鑄造機械；蒸汽機；內燃機（不包括汽

車、拖拉機、穀物聯合收割機、摩托車、油鋸、蒸汽機車的發動機）；柴油機（陸地車輛用的除

外）；柴油機熱線火花塞；煤氣機；汽油機（陸地車輛用的除外）；水力動力設備；風力渦輪機；

圖釘機；製鈕扣機；車床；機床；電動螺絲刀；靜電消除器；眼鏡片加工設備；氣體分離設備；

噴顏色用噴槍；非陸地車輛用引擎；非陸地車輛用馬達；淨化冷卻空氣用過濾器（引擎用）；泵

（機器、引擎或馬達部件）；汽車油泵；閥門（機器、引擎或馬達部件）；泵（機器）；壓縮機（機

器）；非陸地車輛用離合器；非陸地車輛用聯動機件；車輛軸承；電焊設備；運載工具用清洗裝

置；加油站發油泵；電鍍機；電焊接設備。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/02 15272730 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096705

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動力裝置；

汽車車身；陸地車輛連接器；防滑鏈；後視鏡；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；摩托車；公共

汽車；有篷的車輛；拖拉機；機動自行車；自行車；踏板車（機動車輛）；繩纜運輸裝置和設備；

吊椅纜車；纜車；手推車；輪椅；公共馬車；充氣輪胎；運載工具用輪胎；運載工具用實心輪胎；

充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；空中運載工具；船；運

載工具底盤；運載工具用懸置減震器；運載工具用減震彈簧；運載工具用輪圈；運載工具用輪

子；運載工具用輪轂；運載工具輪胎用防滑裝置；運載工具用座椅；運載工具座椅頭靠；運載工

具防盜報警器；汽車用點煙器；兒童安全座（運載工具用）。  
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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

2014/09/02 15272729 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096706

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；玩具；鍛煉身體器械；體育活動器械；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；比

例模型套件（玩具）；長毛絨玩具；自動和投幣啟動的遊戲機；娛樂場用視頻遊戲機；視頻遊戲

機；成比例的模型車；玩具車；兒童遊戲用踏板車（玩具）；玩具汽車；由無線電控制的玩具車；

體育活動用球；萬花筒；棋盤遊戲器具；紙牌；運動用球；鍛煉用固定自行車；射箭用器具；體

操器械；塑料跑道；競技手套；釣魚用浮子；偽裝掩蔽物（運動用品）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/02 15272728 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096707

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/02

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 維修信息；建築信息；安裝門窗；採石服務；鍋爐清潔和修理；燃燒器保養與修理；機械安裝、

保養和修理；汽車保養和修理；運載工具（車輛）故障救援修理服務；運載工具（車輛）上光服

務；運載工具（車輛）防銹處理服務；運載工具（車輛）保養服務；汽車清洗；飛機保養與修理；

造船；照相器材修理；鐘錶修理；修保險鎖；防銹；輪胎翻新；傢俱保養；皮革保養、清洗和修

補；消毒；防盜報警系統的安裝與修理。  
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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

2014/09/02 15272727 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096717

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : International IP Holdings, LLC

 地址 Endereço : 39533 Woodward Ave, Ste. 318, Bloomfield Hills, Michigan 48304, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos dietéticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096718

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : International IP Holdings, LLC

 地址 Endereço : 39533 Woodward Ave, Ste. 318, Bloomfield Hills, Michigan 48304, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas, nomeadamente «shots» energéticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096719

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : International IP Holdings, LLC

 地址 Endereço : 39533 Woodward Ave, Ste. 318, Bloomfield Hills, Michigan 48304, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos dietéticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096720

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : International IP Holdings, LLC

 地址 Endereço : 39533 Woodward Ave, Ste. 318, Bloomfield Hills, Michigan 48304, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas, nomeadamente «shots» energéticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096721

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : International IP Holdings, LLC

 地址 Endereço : 39533 Woodward Ave, Ste. 318, Bloomfield Hills, Michigan 48304, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos dietéticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096722

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : International IP Holdings, LLC

 地址 Endereço : 39533 Woodward Ave, Ste. 318, Bloomfield Hills, Michigan 48304, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas, nomeadamente «shots» energéticos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096743

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : 劉麗紅 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區真武廟二條8號5門5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；茶館；餐館；快餐館；酒吧服務；飯店；自助餐館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096744

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : 劉麗紅 

 地址 Endereço : 中國北京市西城區真武廟二條8號5門5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；茶館；餐館；快餐館；酒吧服務；飯店；自助餐館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096745

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動力裝置；

汽車車身；陸地車輛連接器；防滑鏈；後視鏡；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；摩托車；公共

汽車；有篷的車輛；拖拉機；機動自行車；自行車；踏板車（機動車輛）；繩纜運輸裝置和設備；

吊椅纜車；纜車；手推車；輪椅；公共馬車；充氣輪胎；運載工具用輪胎；運載工具用實心輪胎；

充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；空中運載工具；船；運

載工具底盤；運載工具用懸置減震器；運載工具用減震彈簧；運載工具用輪圈；運載工具用輪

子；運載工具用輪轂；運載工具輪胎用防滑裝置；運載工具用座椅；運載工具座椅頭靠；運載工

具防盜報警器；汽車用點煙器；兒童安全座（運載工具用）。  

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

2014/09/17 15359187 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096746

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動力裝置；

汽車車身；陸地車輛連接器；防滑鏈；後視鏡；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；摩托車；公共

汽車；有篷的車輛；拖拉機；機動自行車；自行車；踏板車（機動車輛）；繩纜運輸裝置和設備；

吊椅纜車；纜車；手推車；輪椅；公共馬車；充氣輪胎；運載工具用輪胎；運載工具用實心輪胎；

充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；空中運載工具；船；運

載工具底盤；運載工具用懸置減震器；運載工具用減震彈簧；運載工具用輪圈；運載工具用輪

子；運載工具用輪轂；運載工具輪胎用防滑裝置；運載工具用座椅；運載工具座椅頭靠；運載工

具防盜報警器；汽車用點煙器；兒童安全座（運載工具用）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/17 15359186 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096747

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動力裝置；

汽車車身；陸地車輛連接器；防滑鏈；後視鏡；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；摩托車；公共

汽車；有篷的車輛；拖拉機；機動自行車；自行車；踏板車（機動車輛）；繩纜運輸裝置和設備；

吊椅纜車；纜車；手推車；輪椅；公共馬車；充氣輪胎；運載工具用輪胎；運載工具用實心輪胎；

充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；空中運載工具；船；運

載工具底盤；運載工具用懸置減震器；運載工具用減震彈簧；運載工具用輪圈；運載工具用輪

子；運載工具用輪轂；運載工具輪胎用防滑裝置；運載工具用座椅；運載工具座椅頭靠；運載工

具防盜報警器；汽車用點煙器；兒童安全座（運載工具用）。  

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

2014/09/17 15359185 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096748

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動力裝置；

汽車車身；陸地車輛連接器；防滑鏈；後視鏡；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；摩托車；公共

汽車；有篷的車輛；拖拉機；機動自行車；自行車；踏板車（機動車輛）；繩纜運輸裝置和設備；

吊椅纜車；纜車；手推車；輪椅；公共馬車；充氣輪胎；運載工具用輪胎；運載工具用實心輪胎；

充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；空中運載工具；船；運

載工具底盤；運載工具用懸置減震器；運載工具用減震彈簧；運載工具用輪圈；運載工具用輪

子；運載工具用輪轂；運載工具輪胎用防滑裝置；運載工具用座椅；運載工具座椅頭靠；運載工

具防盜報警器；汽車用點煙器；兒童安全座（運載工具用）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/17 15359853 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096749

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動力裝置；

汽車車身；陸地車輛連接器；防滑鏈；後視鏡；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；摩托車；公共

汽車；有篷的車輛；拖拉機；機動自行車；自行車；踏板車（機動車輛）；繩纜運輸裝置和設備；

吊椅纜車；纜車；手推車；輪椅；公共馬車；充氣輪胎；運載工具用輪胎；運載工具用實心輪胎；

充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；空中運載工具；船；運

載工具底盤；運載工具用懸置減震器；運載工具用減震彈簧；運載工具用輪圈；運載工具用輪

子；運載工具用輪轂；運載工具輪胎用防滑裝置；運載工具用座椅；運載工具座椅頭靠；運載工

具防盜報警器；汽車用點煙器；兒童安全座（運載工具用）。  

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

2014/09/17 15359852 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096750

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/03

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 機車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動力裝置；

汽車車身；陸地車輛連接器；防滑鏈；後視鏡；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；摩托車；公共

汽車；有篷的車輛；拖拉機；機動自行車；自行車；踏板車（機動車輛）；繩纜運輸裝置和設備；

吊椅纜車；纜車；手推車；輪椅；公共馬車；充氣輪胎；運載工具用輪胎；運載工具用實心輪胎；

充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；空中運載工具；船；運

載工具底盤；運載工具用懸置減震器；運載工具用減震彈簧；運載工具用輪圈；運載工具用輪

子；運載工具用輪轂；運載工具輪胎用防滑裝置；運載工具用座椅；運載工具座椅頭靠；運載工

具防盜報警器；汽車用點煙器；兒童安全座（運載工具用）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/17 15359851 中國 China

[210] 編號 N.º : N/096770

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/04

[730] 申請人 Requerente : Smashburger IP Holder LLC

 地址 Endereço : 3900 Mexico Avenue, Suite 1200, Denver, Colorado 80210, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de bar e restaurante; restaurantes de self-service; serviços de restaurante de comi-

da para fora; serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096771

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/04

[730] 申請人 Requerente : Smashburger IP Holder LLC

 地址 Endereço : 3900 Mexico Avenue, Suite 1200, Denver, Colorado 80210, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

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

[511] 服務 Serviços : Serviços de bar e restaurante; restaurantes de self-service; serviços de restaurante de comi-

da para fora; serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096788

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/04

[730] 申請人 Requerente : Samsonite IP Holdings S.àr.l.

 地址 Endereço : 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Luxembourg

 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; luvas; cintos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096789

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/04

[730] 申請人 Requerente : Samsonite IP Holdings S.àr.l.

 地址 Endereço : 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Luxembourg

 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; luvas; cintos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096794

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/04

[730] 申請人 Requerente : CTBAT International Co. Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Island East, 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 : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

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

2014/10/06 UK00003075665 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/096795

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/04

[730] 申請人 Requerente : CTBAT International Co. Limited

 地址 Endereço : 29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Island East, 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 : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/09/16 UK00003072855 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/096838

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/05

[730] 申請人 Requerente : TOKUHON Corporation

 地址 Endereço : 3-26-3, Takada, Toshima-Ku, Tokyo 171-0033 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Medicamentos para consumo humano; preparados farmacêuticos; fitas adesivas para fins 

médicos; gessos adesivos; gessos adesivos medicinais; cataplasmas; solução aquosa para fins 

médicos; sprays medicinais; pomadas para fins médicos; linimentos; preparados líquidos 

medicinais para aplicação humana; loções para fins farmacêuticos; fitas adesivas médicas; 

gessos médicos; pensos rápidos para uso médico; pulverizadores para fins médicos; loções 

medicinais para a pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096839

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/05

[730] 申請人 Requerente : TOKUHON Corporation

 地址 Endereço : 3-26-3, Takada, Toshima-Ku, Tokyo 171-0033 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Medicamentos para consumo humano; preparados farmacêuticos; fitas adesivas para fins 

médicos; gessos adesivos; gessos adesivos medicinais; cataplasmas; solução aquosa para fins 
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médicos; sprays medicinais; pomadas para fins médicos; linimentos; preparados líquidos 

medicinais para aplicação humana; loções para fins farmacêuticos; fitas adesivas médicas; 

gessos médicos; pensos rápidos para uso médico; pulverizadores para fins médicos; loções 

medicinais para a pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096840

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/05

[730] 申請人 Requerente : TOKUHON Corporation

 地址 Endereço : 3-26-3, Takada, Toshima-Ku, Tokyo 171-0033 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Medicamentos para consumo humano; preparados farmacêuticos; fitas adesivas para fins 

médicos; gessos adesivos; gessos adesivos medicinais; cataplasmas; solução aquosa para fins 

médicos; sprays medicinais; pomadas para fins médicos; linimentos; preparados líquidos 

medicinais para aplicação humana; loções para fins farmacêuticos; fitas adesivas médicas; 

gessos médicos; pensos rápidos para uso médico; pulverizadores para fins médicos; loções 

medicinais para a pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096841

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/05

[730] 申請人 Requerente : TOKUHON Corporation

 地址 Endereço : 3-26-3, Takada, Toshima-Ku, Tokyo 171-0033 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Medicamentos para consumo humano; preparados farmacêuticos; fitas adesivas para fins 

médicos; gessos adesivos; gessos adesivos medicinais; cataplasmas; solução aquosa para fins 

médicos; sprays medicinais; pomadas para fins médicos; linimentos; preparados líquidos 

medicinais para aplicação humana; loções para fins farmacêuticos; fitas adesivas médicas; 

gessos médicos; pensos rápidos para uso médico; pulverizadores para fins médicos; loções 

medicinais para a pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096858

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/06
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[730] 申請人 Requerente : DUSSERT WATCH Sàrl

 地址 Endereço : Rue François-Ruchon 3, Genève, 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 : 鐘；手錶；手錶帶；鐘錶構件；錶鏈；電子鐘錶；鐘錶盒；錶；鐘錶機件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096860

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/06

[730] 申請人 Requerente : Ausnutria Hyproca B.V.

 地址 Endereço : Burgemeester Falkenaweg 58 101, 8442 LE HEERENVEEN, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos; alimentos para bebés; alimentos para bebés à base de leite de ca-

bra; leite em pó para bebés; biberões para bebés; suplementos alimentares e suplementos 

nutricionais, tudo para o consumo humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096861

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/06

[730] 申請人 Requerente : Ausnutria Hyproca B.V.

 地址 Endereço : Burgemeester Falkenaweg 58 101, 8442 LE HEERENVEEN, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Produtos lácteos; produtos de leite de cabra, incluindo leite de cabra, iogurte de cabra, 

queijo de cabra e produtos de queijo de cabra; sobremesas feitas a partir de leite de cabra; 

produtos lácteos enlatados; leite e produtos lácteos e substitutos dos mesmos, não incluídos 

noutras classes; alimentos prontos-a-comer, não incluídos noutras classes, que são vendidos 

em sacos e recipientes plásticos, consistindo principalmente em produtos lácteos; leite em 

pó; soro de leite em pó; natas em pó; produtos lácteos e seus derivados, como um ingre-

diente e / ou produto semiacabado para alimentos e bebidas, não incluídos noutras classes; 

produtos derivados do leite.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/096951

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/10

[730] 申請人 Requerente : Lai Sun F&B Management Limited

 地址 Endereço : 11/F, Lai Sun Commercial Centre, 680 Cheung Sha Wan Road, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante; serviços de café e bares; serviços de sala de cocktails; serviços 

de fornecimento de refeições; serviços de fornecimento de refeições de clubes nocturnos; 

serviços para fornecimento de comidas e bebidas; preparação de comidas e refeições para 

consumir fora.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097018

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/11

[730] 申請人 Requerente : 株式會社巴萊特

   Valette Co., Ltd.

 地址 Endereço : 日本國東京都江戶川區北小岩2-22-14-3樓

   2-22-14-3F kitakoiwa, edogawa-ku,Tokyo,Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；成品衣；褲子；運動衫；騎自行車服裝；體操服；防水服。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097028

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/11

[730] 申請人 Requerente : 澳門金澳煙草有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路409號中國法律大廈27樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙；雪茄煙；煙絲；香煙盒；煙灰缸；抽煙用打火機；捲煙紙；香煙過濾嘴；煙斗；香煙煙嘴。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097029

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/11

[730] 申請人 Requerente : 澳門金澳煙草有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路409號中國法律大廈27樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙；雪茄煙；煙絲；香煙盒；煙灰缸；抽煙用打火機；捲煙紙；香煙過濾嘴；煙斗；香煙煙嘴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097046

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : MARESI Trademark GmbH & Co KG

 地址 Endereço : Strasserau 6, 4010 Linz, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/097047

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : MARESI Trademark GmbH & Co KG

 地址 Endereço : Strasserau 6, 4010 Linz, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 以穀物為主的零食小吃；人食用的去殼穀物；穀類製品；粗麵粉；布丁。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/097048

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : MARESI Trademark GmbH & Co KG
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 地址 Endereço : Strasserau 6, 4010 Linz, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 嬰兒食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097049

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : MARESI Trademark GmbH & Co KG

 地址 Endereço : Strasserau 6, 4010 Linz, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 以穀物為主的零食小吃；人食用的去殼穀物；穀類製品；粗麵粉；布丁。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097050

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : MARESI Trademark GmbH & Co KG

 地址 Endereço : Strasserau 6, 4010 Linz, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 冰咖啡；含咖啡飲料 。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097065

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : 大宇資訊股份有限公司

   SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 中國臺灣新北市中和區建一路166號16樓、16樓之3

   16F, 16F-3, No.166, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟件（已錄制）；計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；錄有影音之資料載體；可下載之

影像文件；可下載之音樂文件；可下載之手機鈴聲；從網際網路下載之圖片；電影片；錄影帶；

唱片；錄音帶；影碟；光盤盒；影音光碟；已錄之唱片；卡通片；動畫片；電視影片；影像記錄器
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具；電腦硬體；光碟；滑鼠墊；從網際網路下載之音樂；從網際網路下載之影片；從網際網路下

載之遊戲程式；眼鏡；錄有電腦遊戲程式之資料載體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097066

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : 大宇資訊股份有限公司

   SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 中國臺灣新北市中和區建一路166號16樓、16樓之3

   16F, 16F-3, No.166, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟件（已錄制）；計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；錄有影音之資料載體；可下載之

影像文件；可下載之音樂文件；可下載之手機鈴聲；從網際網路下載之圖片；電影片；錄影帶；

唱片；錄音帶；影碟；光盤盒；影音光碟；已錄之唱片；卡通片；動畫片；電視影片；影像記錄器

具；電腦硬體；光碟；滑鼠墊；從網際網路下載之音樂；從網際網路下載之影片；從網際網路下

載之遊戲程式；眼鏡；錄有電腦遊戲程式之資料載體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097067

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : 大宇資訊股份有限公司

   SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 中國臺灣新北市中和區建一路166號16樓、16樓之3

   16F, 16F-3, No.166, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟件（已錄制）；計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；錄有影音之資料載體；可下載之

影像文件；可下載之音樂文件；可下載之手機鈴聲；從網際網路下載之圖片；電影片；錄影帶；

唱片；錄音帶；影碟；光盤盒；影音光碟；已錄之唱片；卡通片；動畫片；電視影片；影像記錄器

具；電腦硬體；光碟；滑鼠墊；從網際網路下載之音樂；從網際網路下載之影片；從網際網路下

載之遊戲程式；眼鏡；錄有電腦遊戲程式之資料載體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097068

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12
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[730] 申請人 Requerente : 大宇資訊股份有限公司

   SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 中國臺灣新北市中和區建一路166號16樓、16樓之3

   16F, 16F-3, No.166, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟件（已錄制）；計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；錄有影音之資料載體；可下載之

影像文件；可下載之音樂文件；可下載之手機鈴聲；從網際網路下載之圖片；電影片；錄影帶；

唱片；錄音帶；影碟；光盤盒；影音光碟；已錄之唱片；卡通片；動畫片；電視影片；影像記錄器

具；電腦硬體；光碟；滑鼠墊；從網際網路下載之音樂；從網際網路下載之影片；從網際網路下

載之遊戲程式；眼鏡；錄有電腦遊戲程式之資料載體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097069

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : 大宇資訊股份有限公司

   SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 中國臺灣新北市中和區建一路166號16樓、16樓之3

   16F, 16F-3, No.166, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟件（已錄制）；計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；錄有影音之資料載體；可下載之

影像文件；可下載之音樂文件；可下載之手機鈴聲；從網際網路下載之圖片；電影片；錄影帶；

唱片；錄音帶；影碟；光盤盒；影音光碟；已錄之唱片；卡通片；動畫片；電視影片；影像記錄器

具；電腦硬體；光碟；滑鼠墊；從網際網路下載之音樂；從網際網路下載之影片；從網際網路下

載之遊戲程式；眼鏡；錄有電腦遊戲程式之資料載體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097070

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : 大宇資訊股份有限公司

   SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 中國臺灣新北市中和區建一路166號16樓、16樓之3

   16F, 16F-3, No.166, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟件（已錄制）；計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；錄有影音之資料載體；可下載之

影像文件；可下載之音樂文件；可下載之手機鈴聲；從網際網路下載之圖片；電影片；錄影帶；

唱片；錄音帶；影碟；光盤盒；影音光碟；已錄之唱片；卡通片；動畫片；電視影片；影像記錄器

具；電腦硬體；光碟；滑鼠墊；從網際網路下載之音樂；從網際網路下載之影片；從網際網路下

載之遊戲程式；眼鏡；錄有電腦遊戲程式之資料載體。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097071

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : 大宇資訊股份有限公司

   SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 中國臺灣新北市中和區建一路166號16樓、16樓之3

   16F, 16F-3, No.166, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟件（已錄制）；計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；錄有影音之資料載體；可下載之

影像文件；可下載之音樂文件；可下載之手機鈴聲；從網際網路下載之圖片；電影片；錄影帶；

唱片；錄音帶；影碟；光盤盒；影音光碟；已錄之唱片；卡通片；動畫片；電視影片；影像記錄器

具；電腦硬體；光碟；滑鼠墊；從網際網路下載之音樂；從網際網路下載之影片；從網際網路下

載之遊戲程式；眼鏡；錄有電腦遊戲程式之資料載體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097072

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : 大宇資訊股份有限公司

   SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 中國臺灣新北市中和區建一路166號16樓、16樓之3

   16F, 16F-3, No.166, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟件（已錄制）；計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；錄有影音之資料載體；可下載之

影像文件；可下載之音樂文件；可下載之手機鈴聲；從網際網路下載之圖片；電影片；錄影帶；

唱片；錄音帶；影碟；光盤盒；影音光碟；已錄之唱片；卡通片；動畫片；電視影片；影像記錄器

具；電腦硬體；光碟；滑鼠墊；從網際網路下載之音樂；從網際網路下載之影片；從網際網路下

載之遊戲程式；眼鏡；錄有電腦遊戲程式之資料載體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097074

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : Joe & The Juice A/S

 地址 Endereço : Grønnegade 10, DK-1107 Copenhagen K, Denmark
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 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; leve-

dura, fermento em pó; sal; mustarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097075

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : Joe & The Juice A/S

 地址 Endereço : Grønnegade 10, DK-1107 Copenhagen K, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e 

sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097076

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : Joe & The Juice A/S

 地址 Endereço : Grønnegade 10, DK-1107 Copenhagen K, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; cafés; restauran-

tes; lanchonetes (snack-bars).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097077

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : Joe & The Juice A/S

 地址 Endereço : Grønnegade 10, DK-1107 Copenhagen K, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; leve-

dura, fermento em pó; sal; mustarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Rosa, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/097078

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : Joe & The Juice A/S

 地址 Endereço : Grønnegade 10, DK-1107 Copenhagen K, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e 

sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Rosa, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/097079

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : Joe & The Juice A/S

 地址 Endereço : Grønnegade 10, DK-1107 Copenhagen K, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; cafés; restauran-

tes; lanchonetes (snack-bars).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Rosa, preto e branco.

[210] 編號 N.º : N/097080

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : Joe & The Juice A/S
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 地址 Endereço : Grønnegade 10, DK-1107 Copenhagen K, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; leve-

dura, fermento em pó; sal; mustarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097081

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : Joe & The Juice A/S

 地址 Endereço : Grønnegade 10, DK-1107 Copenhagen K, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e 

sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097082

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/12

[730] 申請人 Requerente : Joe & The Juice A/S

 地址 Endereço : Grønnegade 10, DK-1107 Copenhagen K, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; cafés; restauran-

tes; lanchonetes (snack-bars).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097090

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/13

[730] 申請人 Requerente : Sunray Woodcraft Construction Pte Ltd
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 地址 Endereço : 9 Sungei Kadut Street 3, Sunray Building, Singapura 729143

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção; reparação; serviços de instalação.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/21 T1416869H 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/097091

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/13

[730] 申請人 Requerente : Sunray Woodcraft Construction Pte Ltd

 地址 Endereço : 9 Sungei Kadut Street 3, Sunray Building, Singapura 729143

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobília, vidros (espelhos), molduras; produtos não incluídos noutras classes, em madeira, 

cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, carapaça, âmbar, madrepé-

rola, espuma-do-mar (sepiolite), sucedâneos de todas estas matérias plásticas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/21 T1416869H 新加坡 Singapura

[210] 編號 N.º : N/097119

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : 檸檬王有限公司 

 地址 Endereço : 香港上環永吉街永富大廈604室 

 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 : 腌製水果、水果蜜餞、糖漬水果、果凍、果肉、水果肉、食用果凍、薑醬、塗麵包片用脂肪混合

物、水果皮、果皮、水果片、罐裝水果、土豆片、蘋果醬、酸果醬（蜜餞）、烤紫菜、以水果為主的

零食小吃、朝鮮泡菜、豆奶（牛奶替代品）、橄欖蜜餞、牛奶製品、牛奶飲料（以牛奶為主的）、

涼果。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色，黃色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/097150

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; alimen-

tos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para 

bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos nutricionais à base de plantas, suplementos 

minerais nutricionais; suplementos bebidas para a saúde biológicos; suplementos bebidas 

para a saúde feitos principalmente de minerais; suplementos dietéticos nutricionais para 

fins médicos; suplementos alimentares adaptados para fins médicos adicionados com vita-

minas, nutrientes minerais, micro elementos, quer singular ou combinados; e substâncias 

dietéticas adaptadas para uso medicinal; suplementos alimentares na forma de pó, líquidos, 

cápsulas e pastilhas, tudo para fins médicos; suplementos bebidas para a saúde para fins 

médicos; preparados medicinais para fins de emagrecimento; preparados medicinais para 

usar como suplementos para alimentos; suplementos minerais; suplementos minerais para 

alimentos; suplementos para alimentos para consumo humano; suplementos vitamínicos e 

dietéticos; aditivos dietéticos para fins médicos; bebidas, alimentos, e substâncias dietéticas 

adaptadas para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097151

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Bebidas à base de iogurte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097152

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, 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 
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[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; bebidas de vegetais e 

sumos de vegetais incluindo bebidas e sumos nutricionais à base de vegetais; bebidas com 

sabor a frutas; bebidas com sabor a vegetais; sumos de frutas concentrados e ponches; be-

bidas para desporto; água engarrafa; mistura de frutas, sumo de frutas, sorvete e gelo, em 

diversos sabores; mistura de vegetais, sumo de vegetais, sorvete e gelo, em diversos sabores; 

água gaseificada, e outras bebidas não alcoólicas, refrigerantes, bebidas de frutas e refri-

gerantes com sumos de frutas, misturas líquidas e em pó para preparar bebidas; xaropes 

aromatizados para fazer bebidas; águas engarrafadas aromatizadas e não-aromatizadas, 

bebidas à base de frutas e sumos gaseificadas e refrigerantes gaseificados; bebidas de frutas 

congeladas e bebidas congeladas à base de frutas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097153

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos e veterinários; preparados sanitários para fins médicos; alimen-

tos e substâncias dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos para 

bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para pensos; 

chumbo para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; suplementos nutricionais à base de plantas, suplementos 

minerais nutricionais; suplementos bebidas para a saúde biológicos; suplementos bebidas 

para a saúde feitos principalmente de minerais; suplementos dietéticos nutricionais para 

fins médicos; suplementos alimentares adaptados para fins médicos adicionados com vita-

minas, nutrientes minerais, micro elementos, quer singular ou combinados; e substâncias 

dietéticas adaptadas para uso medicinal; suplementos alimentares na forma de pó, líquidos, 

cápsulas e pastilhas, tudo para fins médicos; suplementos bebidas para a saúde para fins 

médicos; preparados medicinais para fins de emagrecimento; preparados medicinais para 

usar como suplementos para alimentos; suplementos minerais; suplementos minerais para 

alimentos; suplementos para alimentos para consumo humano; suplementos vitamínicos e 

dietéticos; aditivos dietéticos para fins médicos; bebidas, alimentos, e substâncias dietéticas 

adaptadas para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097154

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : Watson Enterprises Limited

 地址 Endereço : Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Bebidas à base de iogurte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097156

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 5, 5-Chome San Bancho Nagata Ku Kobe Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥用和獸醫用製劑；醫療用途衛生製劑；醫療或獸醫用途採用的營養品與物質；嬰兒食品；人

類或動物用營養補充品；繃敷所需的膏藥、繃敷材料；填塞牙孔、牙模用料；消毒劑；消滅害蟲

製劑；殺真菌劑、除草劑；抗脹氣藥；腸道調節劑；腸胃治療製劑；緩解便秘藥物；腹瀉用藥；乳

酸菌膳食補充劑；乳桿菌膳食補充劑；營養補充劑；嬰兒飲料；嬰兒用含乳麵粉。（全屬第5類

產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097157

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 5, 5-Chome San Bancho Nagata Ku Kobe Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥用和獸醫用製劑；醫療用途衛生製劑；醫療或獸醫用途採用的營養品與物質；嬰兒食品；人

類或動物用營養補充品；繃敷所需的膏藥、繃敷材料；填塞牙孔、牙模用料；消毒劑；消滅害蟲

製劑；殺真菌劑、除草劑；抗脹氣藥；腸道調節劑；腸胃治療製劑；緩解便秘藥物；腹瀉用藥；乳

酸菌膳食補充劑；乳桿菌膳食補充劑；營養補充劑；嬰兒飲料；嬰兒用含乳麵粉。（全屬第5類

產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097158

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 5, 5-Chome San Bancho Nagata Ku Kobe 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥用和獸醫用製劑；醫療用途衛生製劑；醫療或獸醫用途採用的營養品與物質；嬰兒食品；人

類或動物用營養補充品；繃敷所需的膏藥、繃敷材料；填塞牙孔、牙模用料；消毒劑；消滅害蟲

製劑；殺真菌劑、除草劑；抗脹氣藥；腸道調節劑；腸胃治療製劑；緩解便秘藥物；腹瀉用藥；乳

酸菌膳食補充劑；乳桿菌膳食補充劑；營養補充劑；嬰兒飲料；嬰兒用含乳麵粉。（全屬第5類

產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097159

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 5, 5-Chome San Bancho Nagata Ku Kobe Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥用和獸醫用製劑；醫療用途衛生製劑；醫療或獸醫用途採用的營養品與物質；嬰兒食品；人

類或動物用營養補充品；繃敷所需的膏藥、繃敷材料；填塞牙孔、牙模用料；消毒劑；消滅害蟲

製劑；殺真菌劑、除草劑；抗脹氣藥；腸道調節劑；腸胃治療製劑；緩解便秘藥物；腹瀉用藥；乳

酸菌膳食補充劑；乳桿菌膳食補充劑；營養補充劑；嬰兒飲料；嬰兒用含乳麵粉。（全屬第5類

產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097160

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 5, 5-Chome San Bancho Nagata Ku Kobe Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥用和獸醫用製劑；醫療用途衛生製劑；醫療或獸醫用途採用的營養品與物質；嬰兒食品；人

類或動物用營養補充品；繃敷所需的膏藥、繃敷材料；填塞牙孔、牙模用料；消毒劑；消滅害蟲

製劑；殺真菌劑、除草劑；抗脹氣藥；腸道調節劑；腸胃治療製劑；緩解便秘藥物；腹瀉用藥；乳

酸菌膳食補充劑；乳桿菌膳食補充劑；營養補充劑；嬰兒飲料；嬰兒用含乳麵粉。（全屬第5類

產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097161

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/16

[730] 申請人 Requerente : BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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 地址 Endereço : 5, 5-Chome San Bancho Nagata Ku Kobe Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥用和獸醫用製劑；醫療用途衛生製劑；醫療或獸醫用途採用的營養品與物質；嬰兒食品；人

類或動物用營養補充品；繃敷所需的膏藥、繃敷材料；填塞牙孔、牙模用料；消毒劑；消滅害蟲

製劑；殺真菌劑、除草劑；抗脹氣藥；腸道調節劑；腸胃治療製劑；緩解便秘藥物；腹瀉用藥；乳

酸菌膳食補充劑；乳桿菌膳食補充劑；營養補充劑；嬰兒飲料；嬰兒用含乳麵粉。（全屬第5類

產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097162

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : Stillhouse, LLC

 地址 Endereço : 160 East 84th Street, New York, NY 10028, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, incluindo aguardentes destilados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097185

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : 深圳市凌捷信科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍華新區民治街道創業花園177棟1708室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備，連接器（數據處理設備），智能手機，電話機套，頭戴式耳機，電源材料（電

線、電纜），插頭、插座和其他接觸器（電連接），穩壓電源，電池充電器，電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097191

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : Crislu Corp.

 地址 Endereço : 1121 E. El Segundo Boulevard, El Segundo, California 90245, 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 : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, nomeadamente anéis, brincos, fios, pulseiras, braceletes de punho, 

pendentes, botões de punho, amuletos para colares, alianças de casamento e broches.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097192

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[730] 申請人 Requerente : Crislu Corp.

 地址 Endereço : 1121 E. El Segundo Boulevard, El Segundo, California 90245, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho de artigos de joalharia, nomeadamente anéis, brincos, 

fios, pulseiras, braceletes de punho, pendentes, botões de punho, amuletos para colares, 

alianças de casamento e broches.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097208

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[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/097209

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[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 : Hardware informático; software e firmware para sistemas de visualização de jogadores de 

máquinas de jogo, terminais informáticos para recolha, processamento e apresentação de 
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dados e jogo de jogos interactivos; digitalizadoras; software informático, nomeadamente, 

software informático para fins de jogo e jogo on-line; conjuntos de software para criação 

de jogos; máquinas de jogo e peças e acessórios para máquinas de jogo, nomeadamente, 

módulos de software de jogo, programas de computador gravados de jogo; aparelhos para 

gravação, transmissão, reprodução ou apresentação de som ou imagens; meios de armaze-

namento, nomeadamente, discos compactos virgens, discos digitais versáteis virgens; equi-

pamento para processamento de dados; software informático para ligar máquinas de jogo 

e máquinas de póquer; sistemas de gestão de máquina de jogo para ser usado por estabele-

cimentos de jogo, incluindo hardware e software informático para monitorização, gestão e 

transmissão de informações sobre actividades dos jogadores e das máquinas de jogo e para 

recolher, integrar, calcular, analisar, seguir e gerir contas financeiras dos jogadores, peças, 

acessórios e dispositivos periféricos nesta classe para os artigos supra citados; software, 

aparelhos e equipamentos electrónicos e outros componentes para uso em aparelhos e 

equipamentos de jogos relacionados com as máquinas caça-níqueis electrónicas e electro-

mecânicas e dispositivos electrónicos portáteis; software para jogar jogos caça-níqueis e de 

póquer; software descarregáveis apresentando jogos e entretenimento nas áreas de jogos de 

fortuna ou azar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097210

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[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/097211

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/17

[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 : 41

[511] 服務 Serviços : Jogos de Internet (não descarregáveis); serviços de entretenimento, nomeadamente, forne-

cimento de jogos de computador; fornecimento de software de entretenimento não descar-

regáveis; fornecimento de publicações electrónicas não descarregáveis; prestação de jogos 

através da Internet; serviços de jogo em casino incluindo serviços de jogo fornecido on-line; 

operação de um sistema de jogo on-line através de terminais de vídeo interactivos e servi-
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dores informáticos centralizados; fornecimento de jogos de computador on-line; serviços 

de jogo em casino apresentando um sistema de pagamento de bónus através de uma rede 

informática global; fornecimento de instalações de jogo on-line; prestação de formação re-

lacionada com o uso, instalação, manutenção e reparação de sistemas de jogo on-line, jogos 

e serviços de assessoria, informações e consultoria nas áreas de jogo em casino.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097220

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : China Golden Jewelry (HK) Limited

 地址 Endereço : Room 1101, 11/F., Fabrico Industrial Building, 78 - 84 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, 

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 : Vendas a retalho de artigos de joalharia, pedras semi-preciosas, medalhas preciosas, reló-

gios e relógios de parede e mesa; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e tons de dourado.

[210] 編號 N.º : N/097221

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : China Golden Jewelry (HK) Limited

 地址 Endereço : Room 1101, 11/F., Fabrico Industrial Building, 78 - 84 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, 

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 : Vendas a retalho de artigos de joalharia, pedras semi-preciosas, medalhas preciosas, reló-

gios e relógios de parede e mesa; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado e tons de dourado.

[210] 編號 N.º : N/097222

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18
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[730] 申請人 Requerente : China Golden Jewelry (HK) Limited

 地址 Endereço : Room 1101, 11/F., Fabrico Industrial Building, 78 - 84 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, 

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 : Vendas a retalho de artigos de joalharia, pedras semi-preciosas, medalhas preciosas, reló-

gios e relógios de parede e mesa; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/097223

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : China Golden Jewelry (HK) Limited

 地址 Endereço : Room 1101, 11/F., Fabrico Industrial Building, 78 - 84 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, 

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 : Vendas a retalho de artigos de joalharia, pedras semi-preciosas, medalhas preciosas, reló-

gios e relógios de parede e mesa; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Dourado.

[210] 編號 N.º : N/097237

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, 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 : Serviços de acomodação e de catering; provisão de acomodação em casas, hotéis e quartos 

(outros que não o aluguer de apartamento e casas); serviços prestados por hotéis, motéis, 

pensões, campos de férias, provisão de quartos de acomodação, alimentos e bebidas, ser-

viços de «catering»; serviços de cuidados de crianças, serviços de dia para crianças e facili-

dades de creche; serviços de restaurante e de jantar; serviços de bar; serviços de «cocktail 
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lounge»; serviços de bar de vinhos; serviços prestados por restaurante, cafetarias, cafés, 

«snack bars», «sandwich bars», cantinas, «coffee bars», «coffee shops» e salões de chá; 

serviços de reservas para marcação de acomodação e de refeições; provisão de facilidades 

para conferências; provisão de facilidades para hospedar exibições; provisão de facilidades 

para exibições.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serviços de“babysitting”», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/097238

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, 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 : Serviços de acomodação e de catering; provisão de acomodação em casas, hotéis e quartos 

(outros que não o aluguer de apartamento e casas); serviços prestados por hotéis, motéis, 

pensões, campos de férias, provisão de quartos de acomodação, alimentos e bebidas, ser-

viços de «catering»; serviços de cuidados de crianças, serviços de dia para crianças e facili-

dades de creche; serviços de restaurante e de jantar; serviços de bar; serviços de «cocktail 

lounge»; serviços de bar de vinhos; serviços prestados por restaurante, cafetarias, cafés, 

«snack bars», «sandwich bars», cantinas, «coffee bars», «coffee shops» e salões de chá; 

serviços de reservas para marcação de acomodação e de refeições; provisão de facilidades 

para conferências; provisão de facilidades para hospedar exibições; provisão de facilidades 

para exibições.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serviços de“babysitting”», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/097239

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, 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 : Serviços de acomodação e de catering; provisão de acomodação em casas, hotéis e quartos 

(outros que não o aluguer de apartamento e casas); serviços prestados por hotéis, motéis, 

pensões, campos de férias, provisão de quartos de acomodação, alimentos e bebidas, ser-

viços de «catering»; serviços de cuidados de crianças, serviços de dia para crianças e facili-

dades de creche; serviços de restaurante e de jantar; serviços de bar; serviços de «cocktail 

lounge»; serviços de bar de vinhos; serviços prestados por restaurante, cafetarias, cafés, 
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«snack bars», «sandwich bars», cantinas, «coffee bars», «coffee shops» e salões de chá; 

serviços de reservas para marcação de acomodação e de refeições; provisão de facilidades 

para conferências; provisão de facilidades para hospedar exibições; provisão de facilidades 

para exibições.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serviços de“babysitting”», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/097240

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/18

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, 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 : Serviços de acomodação e de catering; provisão de acomodação em casas, hotéis e quartos 

(outros que não o aluguer de apartamento e casas); serviços prestados por hotéis, motéis, 

pensões, campos de férias, provisão de quartos de acomodação, alimentos e bebidas, ser-

viços de «catering»; serviços de cuidados de crianças, serviços de dia para crianças e facili-

dades de creche; serviços de restaurante e de jantar; serviços de bar; serviços de «cocktail 

lounge»; serviços de bar de vinhos; serviços prestados por restaurante, cafetarias, cafés, 

«snack bars», «sandwich bars», cantinas, «coffee bars», «coffee shops» e salões de chá; 

serviços de reservas para marcação de acomodação e de refeições; provisão de facilidades 

para conferências; provisão de facilidades para hospedar exibições; provisão de facilidades 

para exibições.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serviços de“babysitting”», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/097244

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/19

[730] 申請人 Requerente : Equip Asia Limited

 地址 Endereço : Unit 2-3, 12th Floor, Charm Centre, No.700 Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, 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 : Serviços de empresa comercial, nomeadamente, a compra e a revenda de produtos em 

representação de terceiros; selecção de produtos e aquisição de bens em representação 



10486 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

de empresas; serviços de agência de importação e exportação; inquéritos de negócios; 

avaliações de negócios; informações de negócios; planeamento de negócios; pesquisa de 

negócios; estudos de marketing; serviços de pesquisa de consumidores; consultadoria de 

negócios comerciais; criação de redes de negócios; organização e realização de feiras co-

merciais; análise do preço de custo; gestão de controlo e planeamento de custos; serviços 

de exibição para «merchandising»; administração de assuntos de negócios; planeamento 

de publicidade; análise de publicidade; serviços de gestão de relacionamento com o cliente; 

serviços promocionais; gestão de vendas; serviços de facturação; serviços de planeamento 

de negócios e de planeamento estratégico de marcas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097245

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/19

[730] 申請人 Requerente : Pacific Rim Trading Limited

 地址 Endereço : Unit 2-3, 12th Floor, Charm Centre, No.700 Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, 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 : Serviços de empresa comercial, nomeadamente, a compra e a revenda de produtos em 

representação de terceiros; selecção de produtos e aquisição de bens em representação 

de empresas; serviços de agência de importação e exportação; inquéritos de negócios; 

avaliações de negócios; informações de negócios; planeamento de negócios; pesquisa de 

negócios; estudos de marketing; serviços de pesquisa de consumidores; consultadoria de 

negócios comerciais; criação de redes de negócios; organização e realização de feiras co-

merciais; análise do preço de custo; gestão de controlo e planeamento de custos; serviços 

de exibição para «merchandising»; administração de assuntos de negócios; planeamento 

de publicidade; análise de publicidade; serviços de gestão de relacionamento com o cliente; 

serviços promocionais; gestão de vendas; serviços de facturação; serviços de planeamento 

de negócios e de planeamento estratégico de marcas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097246

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/19

[730] 申請人 Requerente : Pacific Rim Trading Limited

 地址 Endereço : Unit 2-3, 12th Floor, Charm Centre, No.700 Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de empresa comercial, nomeadamente, a compra e a revenda de produtos em 

representação de terceiros; selecção de produtos e aquisição de bens em representação 

de empresas; serviços de agência de importação e exportação; inquéritos de negócios; 

avaliações de negócios; informações de negócios; planeamento de negócios; pesquisa de 

negócios; estudos de marketing; serviços de pesquisa de consumidores; consultadoria de 

negócios comerciais; criação de redes de negócios; organização e realização de feiras co-

merciais; análise do preço de custo; gestão de controlo e planeamento de custos; serviços 

de exibição para «merchandising»; administração de assuntos de negócios; planeamento 

de publicidade; análise de publicidade; serviços de gestão de relacionamento com o cliente; 

serviços promocionais; gestão de vendas; serviços de facturação; serviços de planeamento 

de negócios e de planeamento estratégico de marcas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097284

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/20

[730] 申請人 Requerente : REINS International Inc.

 地址 Endereço : Landmark Tower 12F, 2-2-1 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

220-8112

 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 : Serviços de restaurante de gastronomia japonesa; fornecimento de alimentos e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e preta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/097328

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

 地址 Endereço : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados para lavagem de roupa; artigos de toilete; óleos essenciais; preparados anti-

-estáticos para uso doméstico; amaciadores de tecido para lavagem de roupa; preparados 

para branqueamento de roupa; cosméticos; aromáticos para uso doméstico; lenços de papel 

impregnados com loções cosméticas; máscaras de beleza; sabonete, sem ser para uso pessoal; 



10488 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

detergentes que não sejam para uso em operações de fabrico e para fins médicos; preparados 

para limpeza; produtos para lavagem de tecido; champôs; sabonetes para uso pessoal; den-

tífricos; preparados para branqueamento dentário; champôs para animais de estimação; 

cosméticos para animais.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/14 40-2014-0068623 南韓 Coreia do Sul

[210] 編號 N.º : N/097334

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, SA

 地址 Endereço : Largo do Calhariz, nº30 – 1249-086 Lisboa - Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業經營；商業管理；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示 

[210] 編號 N.º : N/097335

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, SA

 地址 Endereço : Largo do Calhariz, nº30 – 1249-086 Lisboa - Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示 

[210] 編號 N.º : N/097336

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/23

[730] 申請人 Requerente : FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, SA

 地址 Endereço : Largo do Calhariz, nº30 – 1249-086 Lisboa - Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42
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[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。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示 

[210] 編號 N.º : N/097347

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware informático; software e firmware para sistemas de visualização de jogadores de 

máquinas de jogo, terminais informáticos para recolha, processamento e apresentação de 

dados e jogo de jogos interactivos; digitalizadoras; software informático, nomeadamente, 

software informático para fins de jogo e jogo on-line; conjuntos de software para criação 

de jogos; máquinas de jogo e peças e acessórios para máquinas de jogo, nomeadamente, 

módulos de software de jogo, programas de computador gravados de jogo; aparelhos para 

gravação, transmissão, reprodução ou apresentação de som ou imagens; meios de armaze-

namento, nomeadamente, discos compactos virgens, discos digitais versáteis virgens; equi-

pamento para processamento de dados; software informático para ligar máquinas de jogo 

e máquinas de póquer; sistemas de gestão de máquina de jogo para ser usado por estabele-

cimentos de jogo, incluindo hardware e software informático para monitorização, gestão e 

transmissão de informações sobre actividades dos jogadores e das máquinas de jogo e para 

recolher, integrar, calcular, analisar, seguir e gerir contas financeiras dos jogadores, peças, 

acessórios e dispositivos periféricos nesta classe para os artigos supra citados; software, 

aparelhos e equipamentos electrónicos e outros componentes para uso em aparelhos e 

equipamentos de jogos relacionados com as máquinas caça-níqueis electrónicas e electro-

mecânicas e dispositivos electrónicos portáteis; software para jogar jogos caça-níqueis e de 

póquer; software descarregáveis apresentando jogos e entretenimento nas áreas de jogos de 

fortuna ou azar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097348

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[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.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097349

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/24

[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 : 41

[511] 服務 Serviços : Jogos de Internet (não descarregáveis); serviços de entretenimento, nomeadamente, forne-

cimento de jogos de computador; fornecimento de software de entretenimento não descar-

regáveis; fornecimento de publicações electrónicas não descarregáveis; prestação de jogos 

através da Internet; serviços de jogo em casino incluindo serviços de jogo fornecido on-line; 

operação de um sistema de jogo on-line através de terminais de vídeo interactivos e servi-

dores informáticos centralizados; fornecimento de jogos de computador on-line; serviços 

de jogo em casino apresentando um sistema de pagamento de bónus através de uma rede 

informática global; fornecimento de instalações de jogo on-line; prestação de formação re-

lacionada com o uso, instalação, manutenção e reparação de sistemas de jogo on-line, jogos 

e serviços de assessoria, informações e consultoria nas áreas de jogo em casino.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097363

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[730] 申請人 Requerente : Eisai R&D Management Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para o tratamento de doenças e perturbações oncológicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097485

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[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 
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[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; máquinas 

«slot», máquinas de jogos de azar, e máquinas de jogo electrónicas contendo jogos com bó-

nus e «feature games»; e peças sobressalentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097486

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[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

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; máquinas 

«slot», máquinas de jogos de azar, e máquinas de jogo electrónicas contendo jogos com bó-

nus e «feature games»; e peças sobressalentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097487

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[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

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; máquinas 

«slot», máquinas de jogos de azar, e máquinas de jogo electrónicas contendo jogos com bó-

nus e «feature games»; e peças sobressalentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097488

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/25

[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 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo 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/097499

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : 匯景集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市厚街鎮寶屯村北環路口 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑、珍珠層粉、護膚藥劑、醫用飲料、嬰兒食品、醫用營養品、嬰兒奶粉、嬰兒含乳麵

粉、嬰兒尿布、嬰兒尿褲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097500

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : 匯景集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市厚街鎮寶屯村北環路口 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用燕窩、以水果為主的零食小吃、蛋粉、豆粉（牛奶替代品）、牛奶飲料（以牛奶為主的）、牛

奶製品、蛋白質牛奶、奶粉、食用油脂、果凍。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097501

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : 匯景集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市厚街鎮寶屯村北環路口 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑、珍珠層粉、護膚藥劑、醫用飲料、嬰兒食品、醫用營養品、嬰兒奶粉、嬰兒含乳麵

粉、嬰兒尿布、嬰兒尿褲。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097502

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : 匯景集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市厚街鎮寶屯村北環路口 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用燕窩、以水果為主的零食小吃、蛋粉、豆粉（牛奶替代品）、牛奶飲料（以牛奶為主的）、牛

奶製品、蛋白質牛奶、奶粉、食用油脂、果凍。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097503

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/26

[730] 申請人 Requerente : 匯景集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市厚街鎮寶屯村北環路口 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 學校、教育、幼兒園、教學、培訓、安排和組織學術討論會、安排和組織培訓班、組織表演。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097770

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 廣東小天才科技有限公司

   Guangdong  Genius  Technology  Co.,  Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省東莞市長安鎮烏沙步步高大道126號2樓

   F/2nd, No.126, Bbk Avenue, Wusha, Changan Town Dongguan City, Guangdong  Province, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 平板電腦；電子出版物（可下載）；計算機週邊設備；計算機程式（可下載軟件）；電子記事器；

口述聽寫機；智能手機；電子圖書閱讀器；照相機；測量裝置；集成電路；遙控裝置；眼鏡；電

池；動畫片；可穿戴可移動電子設備；電子學習機。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097771

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 廣東小天才科技有限公司

   Guangdong  Genius  Technology  Co.,  Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省東莞市長安鎮烏沙步步高大道126號2樓

   F/2nd, No.126, Bbk Avenue, Wusha, Changan Town Dongguan City, Guangdong  Province, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；鏈（首飾）；小飾物（首飾）；錶；錶鏈；錶帶；鑰匙圈（小飾

物或短鏈飾物）；鐘；手鐲（首飾）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097772

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : 廣東小天才科技有限公司

   Guangdong  Genius  Technology  Co.,  Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省東莞市長安鎮烏沙步步高大道126號2樓

   F/2nd, No.126, Bbk Avenue, Wusha, Changan Town Dongguan City, Guangdong  Province, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；視頻遊戲機；玩具；積木（玩具）；棋盤遊戲器具；體育活動用球；體育活動器械；保

護墊（運動服部件）；合成材料製聖誕樹；釣魚用具；玩具手錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097773

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, 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
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[511] 服務 Serviços : Publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de lojas a retalho, localizadas dentro ou 

fora de centros comerciais, comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios para roupa, jo-

alharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CDs, VCDs, 

DVDs e multimédia e em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, 

artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores; 

gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; negócios de gestão hoteleira; 

agências de importação e exportação; funções de escritório; publicidade; propaganda e 

marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao públi-

co, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de 

produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e ex-

posições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; 

agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços 

de compras para terceiros; relações públicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097774

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, 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 : Administração de bens imobiliários, designadamente, aluguer e gestão predial; avalia-

ção predial; financiamento predial; investimento predial; corretagem predial; serviços de 

corretagem predial; serviços de agência predial; gestão predial relacionada com terrenos, 

edifícios de escritórios, prédios e construções e infraestruturas; serviços de agência de ha-

bitação; agentes de habitação; serviços de actuário; recebimento de rendas; aluguer de aco-

modação; agência de aluguer e de leasing; serviços de gestão de acomodação; aluguer de 

apartamentos; aluguer de andares; aluguer de escritórios; leasing predial; avaliação predial 

e evolução financeira predial; provisão de informação financeira via internet; serviços de 

segurança, depósito e emissão de «travel vouchers».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097775

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de acomodação e de catering; provisão de acomodação em casas, hotéis e quartos 

(outros que não o aluguer de apartamento e casas); serviços prestados por hotéis, motéis, 

pensões, campos de férias, provisão de quartos de acomodação, alimentos e bebidas, ser-

viços de «catering»; serviços de cuidados de crianças, serviços de dia para crianças e facili-

dades de creche; serviços de restaurante e de jantar; serviços de bar; serviços de «cocktail 

lounge»; serviços de bar de vinhos; serviços prestados por restaurante, cafetarias, cafés, 

«snack bars», «sandwich bars», cantinas, «coffee bars», «coffee shops» e salões de chá; 

serviços de reservas para marcação de acomodação e de refeições; provisão de facilidades 

para conferências; provisão de facilidades para hospedar exibições; provisão de facilidades 

para exibições.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serviços de “babysitting”», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/097776

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/30

[730] 申請人 Requerente : NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida da Amizade, n.º 555, Edifício Macau Landmark, 7.º andar, 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 : Serviços de alojamento temporário, incluindo hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços 

de reservas para alojamento em hotéis, motéis, pensões e pousadas; aluguer de quartos, 

fornecimento de instalações para reuniões, conferências, convenções e exposições; serviços 

de fornecimento de comidas e bebidas; serviços de banquetes, de bar, café, restaurante, ca-

sas de pasto, sala de estar, salas de cocktails e snack-bar; fornecimento de refeições e apoio 

alimentar a convenções, banquetes, recepções sociais, jantares de angariação de fundos e 

eventos similares; serviços de confecção de alimentos; serviços de porteiro; esquemas de fi-

delidade de clientes prestados em relação a hotéis, motéis, pensões e pousadas; serviços de 

informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serviços de governanta», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/097777

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : Carl Kühne KG (GmbH & Co.)
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 地址 Endereço : Kühnehöfe 11, 22761 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Frutas e vegetais em conserva, secos e cozinhados, geleias, compotas, molhos de fruta, 

gelatina de fruta vermelha, comida pré-preparada em conserva, consistindo sobretudo de 

carne, peixe, vegetais, frutas, ovos, queijo, iogurte, queijo tipo fresco, incluindo na classe 

29; refeições consistindo principalmente de vegetais preparadas/cozinhadas/processadas tal 

como rábano com fruta e/ou creme; puré de tomate; creme azedo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097778

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : Carl Kühne KG (GmbH & Co.)

 地址 Endereço : Kühnehöfe 11, 22761 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Sal de mesa, mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias, café; chá; chá gelado; 

açúcar, rebuçados (candy) para alimentos; nutrição líquido (não medicinal); farinha de 

soja; fécula para alimentares; sorvete; barras de sumo congelado, levedura; essências para 

alimentos; preparados para endurecer natas batidas; amaciadores de carne, para fins do-

mésticos; bolinhos recheados cozidos a vapor (dumplings).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097779

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : Carl Kühne KG (GmbH & Co.)

 地址 Endereço : Kühnehöfe 11, 22761 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Frutas e vegetais em conserva, secos e cozinhados, geleias, compotas, molhos de fruta, 

gelatina de fruta vermelha, comida pré-preparada em conserva, consistindo sobretudo de 

carne, peixe, vegetais, frutas, ovos, queijo, iogurte, queijo tipo fresco, incluindo na classe 

29; refeições consistindo principalmente de vegetais preparadas/cozinhadas/processadas tal 

como rábano com fruta e/ou creme; puré de tomate; creme azedo.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097780

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/03/27

[730] 申請人 Requerente : Carl Kühne KG (GmbH & Co.)

 地址 Endereço : Kühnehöfe 11, 22761 Hamburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Sal de mesa, mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias, café; chá; chá gelado; 

açúcar, rebuçados (candy) para alimentos; nutrição líquido (não medicinal); farinha de 

soja; fécula para alimentares; sorvete; barras de sumo congelado, levedura; essências para 

alimentos; preparados para endurecer natas batidas; amaciadores de carne, para fins do-

mésticos; bolinhos recheados cozidos a vapor (dumplings).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097922

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Alpha Industries, Inc.

 地址 Endereço : 14200 Park Meadow Drive, Ste. 110, Chantilly, Virginia 20151, USA

 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 : Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias e não incluídos noutras classes; 

baús de viagem; baús e artigos de bagagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; 

chicotes, arreios e selaria; sacos, bolsas, maletas e produtos similares; sacos de praia; sacos 

para desporto; «kit bags»; mochilas para alpinismo; maletas; estojos para produtos de toi-

lette, não preenchidos; sacos de viagem; sacos escolares; sacos para livros; sacos de fim-de-

-semana; sacos para equipamento para viagem; sacos de tiracolo; sacos de estafeta; mochi-

las de campismo; mochilas com duas alças; roupas para animais de estimação; coleiras para 

animais de estimação; peles de animais; trelas de couro; almofadas e leitos em couro; cor-

reias em couro [excepto para vestuário], incluindo trelas em couro; sacos de anca; carteiras 

de bolso; porta-cartões e porta-documentos; porta-moedas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097923

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Alpha Industries, Inc.

 地址 Endereço : 14200 Park Meadow Drive, Ste. 110, Chantilly, Virginia 20151, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Toalhas, toalhas de praia, toalhas para desporto, toalhas para golfe, toalhas de banho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097924

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Alpha Industries, Inc.

 地址 Endereço : 14200 Park Meadow Drive, Ste. 110, Chantilly, Virginia 20151, USA

 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; chapelaria para vestir; calçado; jaquetas; sobretudos e gabardinas impermeáveis; 

fatos de voo; casacos; parkas; calças; calças de fato de treino; calças de ganga; calças de 

camuflagem; camisas; camisas de mangas compridas; camisas de camuflagem; macacões; 

t-shirts; «sweatshirts»; «tops»; camisas de manga curta; pólos; calções; roupa interior; ce-

roulas; cuecas; chapéus; bonés; viseiras; bonés com pala; toucas de banho; sweaters; cole-

tes; camisolas e pulôveres; pulôveres de velo; fatos de banho; cintos; gravatas; bandanas, 

cachecóis; faixas para vestir; protectores de colarinho; lenços de cabeça e pescoço; peúgas; 

sapatos; botas; botins; sandálias; chinelas; sapatilhas; chuteiras de futebol; calçado para 

desporto; luvas; vestuário para crianças; vestuário, chapelaria e calçado de estilo militar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097925

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Alpha Industries, Inc.

 地址 Endereço : 14200 Park Meadow Drive, Ste. 110, Chantilly, Virginia 20151, 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 venda a retalho e de venda por grosso  e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso online de couro e imitações de couro e produtos nestas matérias e não incluídos 

noutras classes, baús de viagem, baús e artigos de bagagem, chapéus-de-chuva e chapéus-

-de-sol, bengalas, chicotes, arreios e selaria, sacos, bolsas, maletas e produtos similares, 

sacos de praia, sacos para desporto, «kit bags», mochilas para alpinismo, maletas, estojos 

para produtos de toilette, não preenchidos, sacos de viagem, sacos escolares, sacos para 

livros, sacos de fim-de-semana, sacos para equipamento para viagem, sacos de tiracolo, 

sacos de estafeta, mochilas de campismo, mochilas com duas alças, roupas para animais de 

estimação, coleiras para animais de estimação, peles de animais, trelas de couro, almofadas 
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e leitos em couro, correias em couro [excepto para vestuário], incluindo trelas em couro, sa-

cos de anca, carteiras de bolso, porta-cartões e porta-documentos, porta-moedas, toalhas, 

toalhas de praia, toalhas para desporto, toalhas para golfe, toalhas de banho, vestuário, 

chapelaria para vestir, calçado, jaquetas, sobretudos e gabardinas impermeáveis, fatos de 

voo, casacos, parkas, calças, calças de fato de treino, calças de ganga, calças de camufla-

gem, camisas, camisas de mangas compridas, camisas de camuflagem, macacões, t-shirts, 

«sweatshirts», «tops», camisas de manga curta, pólos, calções, roupa interior, ceroulas, cue-

cas, chapéus, bonés, viseiras, bonés com pala, toucas de banho, sweaters, coletes, camisolas 

e pulôveres, pulôveres de velo, fatos de banho, cintos, gravatas, bandanas, cachecóis, faixas 

para vestir, protectores de colarinho, lenços de cabeça e pescoço, peúgas, sapatos, botas, 

botins, sandálias, chinelas, sapatilhas, chuteiras de futebol, calçado para desporto, luvas, 

vestuário para crianças, vestuário, chapelaria e calçado de estilo militar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097926

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Alpha Industries, Inc.

 地址 Endereço : 14200 Park Meadow Drive, Ste. 110, Chantilly, Virginia 20151, USA

 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 : Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias e não incluídos noutras classes; 

baús de viagem; baús e artigos de bagagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; 

chicotes, arreios e selaria; sacos, bolsas, maletas e produtos similares; sacos de praia; sacos 

para desporto; «kit bags»; mochilas para alpinismo; maletas; estojos para produtos de toi-

lette, não preenchidos; sacos de viagem; sacos escolares; sacos para livros; sacos de fim-de-

-semana; sacos para equipamento para viagem; sacos de tiracolo; sacos de estafeta; mochi-

las de campismo; mochilas com duas alças; roupas para animais de estimação; coleiras para 

animais de estimação; peles de animais; trelas de couro; almofadas e leitos em couro; cor-

reias em couro [excepto para vestuário], incluindo trelas em couro; sacos de anca; carteiras 

de bolso; porta-cartões e porta-documentos; porta-moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097927

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Alpha Industries, Inc.

 地址 Endereço : 14200 Park Meadow Drive, Ste. 110, Chantilly, Virginia 20151, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24
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[511] 產品 Produtos : Toalhas, toalhas de praia, toalhas para desporto, toalhas para golfe, toalhas de banho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097928

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Alpha Industries, Inc.

 地址 Endereço : 14200 Park Meadow Drive, Ste. 110, Chantilly, Virginia 20151, USA

 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; chapelaria para vestir; calçado; jaquetas; sobretudos e gabardinas impermeáveis; 

fatos de voo; casacos; parkas; calças; calças de fato de treino; calças de ganga; calças de 

camuflagem; camisas; camisas de mangas compridas; camisas de camuflagem; macacões; 

t-shirts; «sweatshirts»; «tops»; camisas de manga curta; pólos; calções; roupa interior; ce-

roulas; cuecas; chapéus; bonés; viseiras; bonés com pala; toucas de banho; sweaters; cole-

tes; camisolas e pulôveres; pulôveres de velo; fatos de banho; cintos; gravatas; bandanas, 

cachecóis; faixas para vestir; protectores de colarinho; lenços de cabeça e pescoço; peúgas; 

sapatos; botas; botins; sandálias; chinelas; sapatilhas; chuteiras de futebol; calçado para 

desporto; luvas; vestuário para crianças; vestuário, chapelaria e calçado de estilo militar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097929

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Alpha Industries, Inc.

 地址 Endereço : 14200 Park Meadow Drive, Ste. 110, Chantilly, Virginia 20151, 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 venda a retalho e de venda por grosso  e serviços de venda a retalho e de venda 

por grosso online de couro e imitações de couro e produtos nestas matérias e não incluídos 

noutras classes, baús de viagem, baús e artigos de bagagem, chapéus-de-chuva e chapéus-

-de-sol, bengalas, chicotes, arreios e selaria, sacos, bolsas, maletas e produtos similares, 

sacos de praia, sacos para desporto, «kit bags», mochilas para alpinismo, maletas, estojos 

para produtos de toilette, não preenchidos, sacos de viagem, sacos escolares, sacos para 

livros, sacos de fim-de-semana, sacos para equipamento para viagem, sacos de tiracolo, 

sacos de estafeta, mochilas de campismo, mochilas com duas alças, roupas para animais de 

estimação, coleiras para animais de estimação, peles de animais, trelas de couro, almofadas 
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e leitos em couro, correias em couro [excepto para vestuário], incluindo trelas em couro, sa-

cos de anca, carteiras de bolso, porta-cartões e porta-documentos, porta-moedas, toalhas, 

toalhas de praia, toalhas para desporto, toalhas para golfe, toalhas de banho, vestuário, 

chapelaria para vestir, calçado, jaquetas, sobretudos e gabardinas impermeáveis, fatos de 

voo, casacos, parkas, calças, calças de fato de treino, calças de ganga, calças de camufla-

gem, camisas, camisas de mangas compridas, camisas de camuflagem, macacões, t-shirts, 

«sweatshirts», «tops», camisas de manga curta, pólos, calções, roupa interior, ceroulas, cue-

cas, chapéus, bonés, viseiras, bonés com pala, toucas de banho, sweaters, coletes, camisolas 

e pulôveres, pulôveres de velo, fatos de banho, cintos, gravatas, bandanas, cachecóis, faixas 

para vestir, protectores de colarinho, lenços de cabeça e pescoço, peúgas, sapatos, botas, 

botins, sandálias, chinelas, sapatilhas, chuteiras de futebol, calçado para desporto, luvas, 

vestuário para crianças, vestuário, chapelaria e calçado de estilo militar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097930

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Prestação de serviços de manutenção e reparação de automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097931

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097932

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01
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[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Prestação de serviços de manutenção e reparação de automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097933

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097934

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Prestação de serviços de manutenção e reparação de automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097935

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097936

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097937

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097938

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Tesla Motors, Inc.

 地址 Endereço : 3500 Deer Creek Road Palo Alto, CA 94304, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e peças estruturais para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097946

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : 萬歲，萬歲，萬萬歲有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀漆咸道27號海景大廈5樓 

 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 : 29

[511] 產品 Produtos : 家禽肉；肉類加工食品；家禽（非活體）；急凍魚製品；生魚片；濃縮肉湯；湯；植物油；椰子油；

食用橄欖油；魚製品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097947

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : 萬歲，萬歲，萬萬歲有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀漆咸道27號海景大廈5樓 

 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 : 粉麵；米麵食品；麵條；麵條為主的預製食物；麵粉製品；餃子；壽司；粥；蛋糕；調味品；調味用

品；甜食。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097948

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : 萬歲，萬歲，萬萬歲有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀漆咸道27號海景大廈5樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；樣品散發；電腦網上提供商業資訊服務；互聯網上的在線廣告；為零售目的在通訊

媒體上展示商品；市場研究；貨物展出；進出口代理。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097949

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : 萬歲，萬歲，萬萬歲有限公司 
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 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀漆咸道27號海景大廈5樓 

 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 : 40

[511] 服務 Serviços : 食物和飲料的防腐處理；食品加工；食物冷凍；食物熏製。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097950

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : 萬歲，萬歲，萬萬歲有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀漆咸道27號海景大廈5樓 

 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 : 供應食品及飲品；提供日本料理；提供餐飲；自助餐館；餐館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097951

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : 一白藝術有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場9樓M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 : 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/097954

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : 泰之味餐飲服務有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街62號喜鵲樓地舖 

 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 : 30

[511] 產品 Produtos : 素食餅食，糕點，糖果等小食。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097955

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : 泰之味餐飲服務有限公司 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街62號喜鵲樓地舖 

 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供健康素食餐飲服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097956

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : 戴詩琪 

 地址 Endereço : 香港大埔洞梓山路122號二樓 

 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 : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097957

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Dr. Ci:Labo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1-39, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo Japan 105-0012
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料，香精油，化妝品，洗髮水；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097958

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Dr. Ci:Labo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1-39, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo Japan 105-0012

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械，假肢，假眼和假牙；整形用品；縫合用材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097959

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Dr. Ci:Labo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1-39, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo Japan 105-0012

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽及野味；肉汁；醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，蜜餞，蛋；奶及

奶製品，食用油和油脂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097960

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Dr. Ci:Labo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1-39, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo Japan 105-0012

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料，香精油，化妝品，洗髮水；牙膏。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097961

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Dr. Ci:Labo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1-39, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo Japan 105-0012

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料，香精油，化妝品，洗髮水；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097962

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Dr. Ci:Labo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1-39, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo Japan 105-0012

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料，香精油，化妝品，洗髮水；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097963

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Dr. Ci:Labo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1-39, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo Japan 105-0012

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料，香精油，化妝品，洗髮水；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097964

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01
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[730] 申請人 Requerente : Dr. Ci:Labo Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1-39, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo Japan 105-0012

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料，香精油，化妝品，洗髮水；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097965

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : World Gym International IP, LLC

 地址 Endereço : 1901 Avenue of the Stars, Suite 1100, Los Angeles, California 90067, United States of 

America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente camisas, camisas curtas, calções, calças, faixas para a transpira-

ção, camisolas de lã, casacos curtos, chapéus, luvas, peúgas, e calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097966

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : World Gym International IP, LLC

 地址 Endereço : 1901 Avenue of the Stars, Suite 1100, Los Angeles, California 90067, 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 ginásio; serviços de ginástica; fornecimento de exercícios e estabelecimentos 

para exercícios; condução de aulas de exercícios físicos; condução de seminários sobre nu-

trição e ginástica; fornecimento de instrução pessoal sobre nutrição, exercícios e ginástica 

física; fornecimento de artes marciais misturadas com ginástica; fornecimento de treino 

de boxe e ginástica; fornecimento de treino de kickboxing e ginástica; condução de exercí-

cios para bodybuilding, misturado com artes marciais, atletismo, e exposições desportivas, 

competições e concursos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097967

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : World Gym International IP, LLC

 地址 Endereço : 1901 Avenue of the Stars, Suite 1100, Los Angeles, California 90067, United States of 

America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente camisas, camisas curtas, calções, calças, faixas para a transpira-

ção, camisolas de lã, casacos curtos, chapéus, luvas, peúgas, e calçado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097968

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : World Gym International IP, LLC

 地址 Endereço : 1901 Avenue of the Stars, Suite 1100, Los Angeles, California 90067, 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 ginásio; serviços de ginástica; fornecimento de exercícios e estabelecimentos 

para exercícios; condução de aulas de exercícios físicos; condução de seminários sobre nu-

trição e ginástica; fornecimento de instrução pessoal sobre nutrição, exercícios e ginástica 

física; fornecimento de artes marciais misturadas com ginástica; fornecimento de treino 

de boxe e ginástica; fornecimento de treino de kickboxing e ginástica; condução de exercí-

cios para bodybuilding, misturado com artes marciais, atletismo, e exposições desportivas, 

competições e concursos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097969

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Paddle 8, Inc.

 地址 Endereço : 30 Cooper Square, 4th Floor, New York, New York 10003, USA
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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 : 35

[511] 服務 Serviços : Organização e condução de leilões na área da arte, obras de arte, mobiliário, artigos de jo-

alharia, vinho, viaturas, artigos de colecção, recordações e experiências; serviços de leilões 

online apresentando arte, obras de arte, mobiliário, artigos de joalharia, vinho, viaturas, 

artigos de colecção, recordações e experiências; organizar leilões online para terceiros; ser-

viços de lojas de venda a retalho on-line na área de arte, obras de arte, mobiliário, artigos 

de joalharia, vinho, viaturas, artigos de colecção, recordações e experiências.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097970

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Paddle 8, Inc.

 地址 Endereço : 30 Cooper Square, 4th Floor, New York, New York 10003, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização de exposições para fins culturais ou educacionais; organização de eventos cul-

turais e artes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097971

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : Paddle 8, Inc.

 地址 Endereço : 30 Cooper Square, 4th Floor, New York, New York 10003, 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 : Fornecimento de uso temporário de programas de computador não descarregáveis permi-

tindo que outros organizarem para condução dos leilões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097972

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

 地址 Endereço : 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Pneus para veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097973

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

 地址 Endereço : 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, 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 : Pneus para veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097974

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

 地址 Endereço : 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, 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 : Pneus para veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097975

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

 地址 Endereço : 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, 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 : Pneus para veículos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/097976

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/01

[730] 申請人 Requerente : SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

 地址 Endereço : 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, 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 : Pneus para veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097981

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/02

[730] 申請人 Requerente : 李雪蘭

   Lei Sut Lan

 地址 Endereço : 澳門鏡湖馬路124-132號信邦華庭6樓A室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097998

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/02

[730] 申請人 Requerente : 華碩電腦股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市北投區立德路150號4樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 提供備用電源的可再生電源系統；行動電子裝置用可充電電池；電池組；行動電源裝置；電池；

電池充電器；電源適配器；電源供應器；電線；連接器（數據處理設備）；充電用連接器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/097999

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/02

[730] 申請人 Requerente : 金福道煙草（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E第一國際商業中心17樓1703座 

 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 : 34
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[511] 產品 Produtos : 煙草、煙具、火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098000

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/02

[730] 申請人 Requerente : 曾建強

   Chang Kin Keong

 地址 Endereço : 澳門林茂海邊大馬路信潔花園4/B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 糖、曲奇餅、蛋卷、豬油糕、糕點。  

[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“提子乾”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/098009

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/02

[730] 申請人 Requerente : BK GIULINI GMBH

 地址 Endereço : Giulini Str. 2, D-67065 Ludwigshafen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos para manter os alimentos frescos; produtos químicos para a conserva-

ção dos alimentos; produtos químicos para uso como aditivos nas fábricas de produtos de 

carne e de charcutaria (produtos químicos para a indústria alimentar); produtos químicos 

para prevenir a coagulação da albumina animal (produtos químicos para a indústria ali-

mentar); produtos químicos para influenciar a cor, a consistência e as alterações na consis-

tência de produtos de carne e de charcutaria (produtos químicos para a indústria alimen-

tar); proteínas animais e vegetais para melhorar a textura e a consistência dos produtos à 

base de carne (produtos químicos para a indústria alimentar).

[540] 商標 Marca : 



10516 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

[210] 編號 N.º : N/098010

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/02

[730] 申請人 Requerente : BK GIULINI GMBH

 地址 Endereço : Giulini Str. 2, D-67065 Ludwigshafen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; chá; cacau; sucedâneos do café; arroz; tapioca; sagu; farinha; preparações feitas de 

cereais; pão; produtos de pastelaria; produtos de confeitaria; gelos comestíveis; açúcar; mel; 

melaço para alimentos; levedura; fermento em pó; sal; mostarda; vinagre; molhos (condi-

mentos); especiarias; gelo, natural ou artificial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098011

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/02

[730] 申請人 Requerente : 何天柱

   Ho Tin Chu

 地址 Endereço : 澳門提督市北街3號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺綠，深綠，藍色，灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/098012

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/02

[730] 申請人 Requerente : 何天柱

   Ho Tin Chu

 地址 Endereço : 澳門提督市北街3號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺綠，深綠，藍色，灰色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/098019

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機；已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟體（已錄製）；視頻遊戲卡；電子出版物（可下

載）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；計算機遊戲軟件；網絡通訊設備；

光盤（音像）；動畫片；可下載的手機鈴音；可下載的音樂文件；可下載的影像文件；電話鈴音

（可下載）；唱片；遙控裝置；電影；電影用具及儀器電影膠片；電視機；有線電視系統；衛星電

視廣播接收器材。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098020

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育資訊；組織教育或娛樂競賽；出借書籍的圖書館；組織表演（演出）；在線電子書籍和雜誌

的出版；電子桌面排版；提供在線電子出版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；廣播和電視

節目製作；演出製作；娛樂；演出；娛樂信息（消遣）；在計算機網路上提供在線遊戲；文字出版

（廣告宣傳材料除外）；圖書出版（廣告宣傳冊除外）；書籍出版；除廣告以外的版面設計；表演

製作；節目製作；電視文娛節目；電影放映；電影劇本編寫；音樂製作；翻譯；電影外語配音；電

影膠片的分配（發行）；原文稿撰寫（廣告稿除外）；提供娛樂設施；娛樂信息；現場表演；遊樂

園；遊戲器具出租；電影製作及發行；電影膠片出租；電影攝影場出租；動畫製作；動畫出版。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098021

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[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
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 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/098022

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[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

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/098023

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[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
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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/098033

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : 金福道煙草（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E第一國際商業中心17樓1703室 

 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 : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草、煙具、火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098034

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : FamilyMart Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1, Higashi-Ikebukuro 3-Chome, Toshima-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 : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; servi-

ços retalhistas; serviços de lojas retalhistas; negócios de gestão de lojas retalhistas; serviços 

de lojas de conveniência; negócios de gestão de lojas de conveniência; gestão de negócios 

de franquia de lojas de conveniência; serviços de lojas retalhistas on-line; armazéns comer-

ciais; supermercados; emissão, liquidação e gestão de cartões de fidelização; promoção de 

produtos e serviços de terceiros através da emissão de cartões de fidelidade; promoção de 

vendas para terceiros; consultadoria profissional de negócios; pesquisa de marketing; for-

necimento de informações sobre vendas comerciais; preparação/auditoria/certificação de 

balancetes financeiros; agências de importação-exportação; serviços de venda em leilão; 

agências de emprego; aluguer de distribuidores automáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098035

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08



10520 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

[730] 申請人 Requerente : FamilyMart Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1, Higashi-Ikebukuro 3-Chome, Toshima-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 : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário; reservas de alo-

jamento temporário; infantários [creches]; lares de idosos; alojamento para animais; alu-

guer de tendas; aluguer de aparelhos de cozinha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098036

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : FamilyMart Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1, Higashi-Ikebukuro 3-Chome, Toshima-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 : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; servi-

ços retalhistas; serviços de lojas retalhistas; negócios de gestão de lojas retalhistas; serviços 

de lojas de conveniência; negócios de gestão de lojas de conveniência; gestão de negócios 

de franquia de lojas de conveniência; serviços de lojas retalhistas on-line; armazéns comer-

ciais; supermercados; emissão, liquidação e gestão de cartões de fidelização; promoção de 

produtos e serviços de terceiros através da emissão de cartões de fidelidade; promoção de 

vendas para terceiros; consultadoria profissional de negócios; pesquisa de marketing; for-

necimento de informações sobre vendas comerciais; preparação/auditoria/certificação de 

balancetes financeiros; agências de importação-exportação; serviços de venda em leilão; 

agências de emprego; aluguer de distribuidores automáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098037

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : FamilyMart Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-1, Higashi-Ikebukuro 3-Chome, Toshima-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 : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; servi-

ços retalhistas; serviços de lojas retalhistas; negócios de gestão de lojas retalhistas; serviços 

de lojas de conveniência; negócios de gestão de lojas de conveniência; gestão de negócios 

de franquia de lojas de conveniência; serviços de lojas retalhistas on-line; armazéns comer-

ciais; supermercados; emissão, liquidação e gestão de cartões de fidelização; promoção de 

produtos e serviços de terceiros através da emissão de cartões de fidelidade; promoção de 



N.º 22 — 3-6-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10521

vendas para terceiros; consultadoria profissional de negócios; pesquisa de marketing; for-

necimento de informações sobre vendas comerciais; preparação/auditoria/certificação de 

balancetes financeiros; agências de importação-exportação; serviços de venda em leilão; 

agências de emprego; aluguer de distribuidores automáticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/098038

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : TAIHO  PHARMACEUTICAL  CO.,  LTD.

 地址 Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8444 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 製藥製劑；醫療用試劑紙；人用藥；醫療用含酒精飲料；醫藥用酒精；維他命製劑；農業用殺蟲

劑；除草劑；農業用驅蟲劑；醫療用油紙；衛生面膜；藥劑用威化餅；包紮用紗布；醫藥用膠囊；

醫療用眼罩；耳用繃帶；經期用繃帶；生理期用衛生棉條；衛生巾；衛生褲；吸水棉；貼膏；包紮

繃帶；液體繃帶；哺乳用墊；嬰兒用乳狀麵粉；膳食補充品；營養補充品；主要以草藥組成之膳

食補充品；主要以草藥組成之動物用膳食補充品；主要以牛磺酸組成之膳食補充品；主要以牛

磺酸組成之動物用膳食補充品；主要以薑黃組成之膳食補充品；主要以薑黃組成之動物用膳

食補充品；主要以植物萃取物組成之膳食補充品；主要以植物萃取物製組成之動物用膳食補充

品；醫療用食療飲品；醫療用食療食品；嬰兒飲料；嬰兒食品；動物用膳食補充品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098039

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : TAIHO  PHARMACEUTICAL  CO.,  LTD.

 地址 Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8444 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；不含酒精飲料；汽水；果汁；蔬菜汁（飲料）；製飲料用糖漿製劑；製作啤酒之啤酒花萃取

物；乳清飲料；草本口味之不含酒精飲料；牛磺酸口味之不含酒精飲料；薑黃萃取物口味之不含

酒精飲料；植物萃取物口味之不含酒精飲料。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098040

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8444 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 製藥製劑；醫療用試劑紙；人用藥；醫療用含酒精飲料；醫藥用酒精；維他命製劑；農業用殺蟲

劑；除草劑；農業用驅蟲劑；醫療用油紙；衛生面膜；藥劑用威化餅；包紮用紗布；醫藥用膠囊；

醫療用眼罩；耳用繃帶；經期用繃帶；生理期用衛生棉條；衛生巾；衛生褲；吸水棉；貼膏；包紮

繃帶；液體繃帶；哺乳用墊；嬰兒用乳狀麵粉；膳食補充品；營養補充品；主要以草藥組成之膳

食補充品；主要以草藥組成之動物用膳食補充品；主要以牛磺酸組成之膳食補充品；主要以牛

磺酸組成之動物用膳食補充品；主要以薑黃組成之膳食補充品；主要以薑黃組成之動物用膳

食補充品；主要以植物萃取物組成之膳食補充品；主要以植物萃取物製組成之動物用膳食補充

品；醫療用食療飲品；醫療用食療食品；嬰兒飲料；嬰兒食品；動物用膳食補充品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色、紫色、紅色、白色，如圖所示 

[210] 編號 N.º : N/098041

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8444 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；不含酒精飲料；汽水；果汁；蔬菜汁（飲料）；製飲料用糖漿製劑；製作啤酒之啤酒花萃取

物；乳清飲料；草本口味之不含酒精飲料；牛磺酸口味之不含酒精飲料；薑黃萃取物口味之不含

酒精飲料；植物萃取物口味之不含酒精飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 金色、紫色、紅色、白色，如圖所示 

[210] 編號 N.º : N/098042

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8444 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 製藥製劑；醫療用試劑紙；人用藥；醫療用含酒精飲料；醫藥用酒精；維他命製劑；農業用殺蟲

劑；除草劑；農業用驅蟲劑；醫療用油紙；衛生面膜；藥劑用威化餅；包紮用紗布；醫藥用膠囊；

醫療用眼罩；耳用繃帶；經期用繃帶；生理期用衛生棉條；衛生巾；衛生褲；吸水棉；貼膏；包紮

繃帶；液體繃帶；哺乳用墊；嬰兒用乳狀麵粉；膳食補充品；營養補充品；主要以草藥組成之膳

食補充品；主要以草藥組成之動物用膳食補充品；主要以牛磺酸組成之膳食補充品；主要以牛

磺酸組成之動物用膳食補充品；主要以薑黃組成之膳食補充品；主要以薑黃組成之動物用膳

食補充品；主要以植物萃取物組成之膳食補充品；主要以植物萃取物製組成之動物用膳食補充

品；醫療用食療飲品；醫療用食療食品；嬰兒飲料；嬰兒食品；動物用膳食補充品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/098043

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8444 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；不含酒精飲料；汽水；果汁；蔬菜汁（飲料）；製飲料用糖漿製劑；製作啤酒之啤酒花萃取

物；乳清飲料；草本口味之不含酒精飲料；牛磺酸口味之不含酒精飲料；薑黃萃取物口味之不含

酒精飲料；植物萃取物口味之不含酒精飲料。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/098044

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : Konami Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo electrónicas, nomeadamente, dispositivos que aceitam apostas; dispositi-

vos de jogos, nomeadamente, máquinas de jogos, «slot machines», máquinas de bingo, com 

ou sem saída de vídeo; equipamentos de jogo, nomeadamente, «slot machines», com ou sem 

saída de vídeo; máquinas de jogos; máquinas de jogos com um dispositivo que aceita apos-

tas; máquinas de jogo incluindo «slot machines» ou terminais de vídeo para lotaria; má-

quinas de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; máquinas de jogos, nomeada-
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mente, «slot machines» e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para jogos de fortuna 

e azar; equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e casino, nomeadamente, máquinas 

de jogos e software operacional de computador para jogos vendido à unidade; «slot machi-

nes».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098045

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : Konami Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 585 Trade Center Drive, Las Vegas, Nevada 89119 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo electrónicas, nomeadamente, dispositivos que aceitam apostas; dispositi-

vos de jogos, nomeadamente, máquinas de jogos, «slot machines», máquinas de bingo, com 

ou sem saída de vídeo; equipamentos de jogo, nomeadamente, «slot machines», com ou sem 

saída de vídeo; máquinas de jogos; máquinas de jogos com um dispositivo que aceita apos-

tas; máquinas de jogo incluindo «slot machines» ou terminais de vídeo para lotaria; má-

quinas de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; máquinas de jogos, nomeada-

mente, «slot machines» e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para jogos de fortuna 

e azar; equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e casino, nomeadamente, máquinas 

de jogos e software operacional de computador para jogos vendido à unidade; «slot machi-

nes».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098047

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : 彬記（國際）有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀柯士甸路22-26號A好兆年行第一期12樓 

 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 : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告；商業管理顧問；商業專業諮詢；商業評估；市場分

析；商業管理輔助；進出口代理；拍賣；替他人推銷；市場行銷；替他人採購（替其他企業購買

商品或服務）；人事管理諮詢；文秘；對購買定單進行行政處理；會計；商業審計；特許經營的商

業管理；工商管理輔助；商業企業遷移；成本價格分析；組織商業或廣告展覽；價格比較服務；

電腦資料庫資訊系統化；尋找贊助；管道、閥門、五金具、配件（管道用、建築用和家具用）的批

發和零售。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098048

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : 彬記（國際）有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀柯士甸路22-26號A好兆年行第一期12樓 

 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 : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告；商業管理顧問；商業專業諮詢；商業評估；市場分

析；商業管理輔助；進出口代理；拍賣；替他人推銷；市場行銷；替他人採購（替其他企業購買

商品或服務）；人事管理諮詢；文秘；對購買定單進行行政處理；會計；商業審計；特許經營的商

業管理；工商管理輔助；商業企業遷移；成本價格分析；組織商業或廣告展覽；價格比較服務；

電腦資料庫資訊系統化；尋找贊助；管道、閥門、五金具、配件（管道用、建築用和家具用）的批

發和零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098049

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : 彬記（國際）有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀柯士甸路22-26號A好兆年行第一期12樓 

 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 : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告；商業管理顧問；商業專業諮詢；商業評估；市場分

析；商業管理輔助；進出口代理；拍賣；替他人推銷；市場行銷；替他人採購（替其他企業購買

商品或服務）；人事管理諮詢；文秘；對購買定單進行行政處理；會計；商業審計；特許經營的商

業管理；工商管理輔助；商業企業遷移；成本價格分析；組織商業或廣告展覽；價格比較服務；

電腦資料庫資訊系統化；尋找贊助；管道、閥門、五金具、配件（管道用、建築用和家具用）的批

發和零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098050

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : 豪豐控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀柯士甸路22-26號A好兆年行第一期12樓 

 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 照明、加熱、蒸汽發生、烹飪、冷藏、乾燥、通風、供水以及衛生用裝置。  



10526 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098051

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : 豪豐控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀柯士甸路22-26號A好兆年行第一期12樓 

 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 : 6

[511] 產品 Produtos : 普通金屬及其合金；金屬建築材料；可移動金屬建築物；鐵軌用金屬材料；普通金屬製非電氣

用纜線；五金具；金屬小五金具；金屬管；保險箱；不屬別類的普通金屬製品；礦石。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098079

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : 廣州市魯米照明有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市越秀區永福路35號之三至之六南方永福國際汽車用品廣場四層421號鋪 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；探照燈，發光二極管（LED）照明器具；空中運載工具用照明設備，運載工具用燈，汽車防

眩光裝置（燈配件）；汽車燈；照明用提燈，風扇（空氣調節），太陽能集熱器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098080

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : 亞朵（上海）酒店管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區牡丹路60號538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 : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；餐廳；臨時住宿處出租；飯店；旅館預訂；旅遊房屋出

租；活動房屋出租；汽車旅館；會議室出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098081

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/08

[730] 申請人 Requerente : 深圳市妍希美日用品有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市羅湖區清水河一路騰邦大廈A棟六層A-1 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗髮液，洗髮劑，睫毛用化妝製劑，含醚香料，潔膚乳液，成套化妝品，化妝品清洗劑，護膚用

化妝劑，毛髮捲曲劑，唇彩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098111

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[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 : 41

[511] 服務 Serviços : Jogos de todos os tipos, jogos disponíveis através da Internet e dispositivos móveis, jogos 

online, oferta electrónica e via websites de jogos online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098112

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[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 : 41

[511] 服務 Serviços : Jogos de todos os tipos, jogos disponíveis através da Internet e dispositivos móveis, jogos 

online, oferta electrónica e via websites de jogos online.



10528 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098113

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[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

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; e peças sobres-

salentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098114

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[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

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo electrónicas, máquinas de jogos de azar, máquinas «slot», equipamentos 

de casino, produtos de jogo, dispositivos para baralhar cartas («shufflers») e «chippers».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098115

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[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

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo electrónicas, máquinas de jogos de azar, máquinas «slot», equipamentos 

de casino, produtos de jogo, dispositivos para baralhar cartas («shufflers») e «chippers».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098116

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09
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[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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente, jogos de azar de mesa ao vivo e jogos de azar 

online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098124

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : 國電光伏有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇宜興經濟開發區東氿大道 

 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 : 單晶硅；多晶硅；電站自動化裝置；光伏電池；太陽能電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098125

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : 國電光伏有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇宜興經濟開發區東氿大道 

 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 : 單晶硅；多晶硅；電站自動化裝置；光伏電池；太陽能電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098126

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

   BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創十四街99號2幢B186室

   Room B186, Building 2, No. 99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological 

Development Zone, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 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/098127

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

   BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市北京經濟技術開發區科創十四街99號2幢B186室

   Room B186, Building 2, No. 99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic and Technological 

Development Zone, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 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；對購買訂單進行行政處理；商業企業遷移。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098128

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : 江蘇布諾堂健康生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市秦淮區正學路1號 

 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 : 補藥；蜂王精；藥酒；藥油；營養補充劑；醫用營養品；凈化劑；農業用殺菌劑；治頭痛藥品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098129

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : 江蘇布諾堂健康生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市秦淮區正學路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用燕窩；肉；魚製食品；人食用魚粉；食用水生植物提取物；水果蜜餞；醃製蔬菜；蛋；牛奶製

品；加工過的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098130

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : 江蘇布諾堂健康生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市秦淮區正學路1號 

 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 : 糖；冰糖燕窩；蟲草雞精；蜂膠；糕點；燕窩梨膏；穀類製品；穀粉製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098131

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : 江蘇布諾堂健康生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市秦淮區正學路1號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果子粉；植物飲料；無酒精果汁；無酒精飲料；豆類飲料；乳酸飲料（果製品，非奶）；水

（飲料）；飲料製作配料。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098132

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : 江蘇布諾堂健康生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市秦淮區正學路1號 

 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 : 進出口代理；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；商業企業遷移；飯店商業管理；替他人

推銷；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告宣傳；特許經營的商業管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098133

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : 融僑集團股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省福州市閩江大道167號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督，建築結構監督，建築，工廠建設，道路鋪設，商業攤位及商店的建築，室內裝

潢，電器設備的安裝與修理，機械安裝、保養和修理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098134

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; pedras preciosas e suas imitações; pedras semipreciosas; gemas; joalha-

ria; joalharia de fantasia sob a forma de bijuteria; diamantes; joalharia de âmbar amarelo; 

marfim como joalharia; joalharia em cloisonné; pérolas como joalharia; pérolas feitas de 

ambarino também conhecido como âmbar prensado; brincos; colares como joalharia; anéis 

como joalharia; pulseiras como joalharia; correntes de joalharia; broches como joalharia; 

broches de gemas como joalharia; pendentes como joalharia; berloques como joalharia; al-

finetes ornamentais; alfinetes de gravata; molas de gravatas; botões de punho; insígnias em 

metais preciosos; medalhas; medalhões como joalharia; porta-chaves, sob a forma de berlo-

ques ou bolsas pequenas, em metais preciosos; estojos de jóias sob a forma de cofres; caixas 

para joalharia; caixas em metais preciosos; ornamentos de chapéus em metais preciosos; 
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enfeites de sapatos em metais preciosos; relógios de mesa e parede; relógios; correias para 

relógios de pulso; pulseiras para relógios; correias para relógios; correntes para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098135

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papelaria e materiais de estudo, nomeadamente, artigos de papelaria, cadernos, álbuns 

para fotografias, envelopes, blocos de notas, papel de escrita, instrumentos de escrita, ca-

netas e lápis, marcadores (canetas) como artigos de papelaria, estojos para canetas, clips 

para cartas, borrachas, carimbos como artigos de papelaria, autocolantes, réguas como ar-

tigos de papelaria, arquivos e pastas, etiquetas, não em matérias têxteis; tintas de escrever; 

utensílios para escrever; corta-papéis para escritórios; pisa-papéis; carimbos como selos; 

carimbos, como artigos de escritório; globos terrestres; matéria impressa, nomeadamente, 

cartões de felicitações, cartões postais, calendários, agendas, jornais, mapas, livros e re-

vistas; papel e cartão; toalhas de papel; guardanapos de mesa de papel; toalhas de mão de 

papel; lenços de bolso de papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098136

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Pastas diplomáticas; mochilas; sacos para desporto; sacos de praia; sacos para livros; pastas 

para documentos; porta-cartões de apresentação sob a forma de carteiras; porta-cartões 

de visita sob a forma de carteiras; sacos de lona para compras; sacos de rede para com-

pras; bagagem de mão; porta-moedas; sacos cosméticos vendidos vazios; porta-cartões de 

crédito; sacos para vestuário para viagem; sacos «Gladstone»; sacos de ginástica; malas de 
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mão; porta-chaves em couro; estojos para cartões em couro; porta-notas em couro; cartei-

ras de bolso; porta-moedas; mochilas; sacos e mochilas escolares; sacos a tiracolo; malas 

de viagem; sacos de transporte; sacos de viagem; baús sob a forma de bagagem; bolsas de 

usar à cintura; imitações de couro; couro e peles com pêlo, em bruto ou semitrabalhadas; 

chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; capas de chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098137

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente, fatos, vestidos, casacos, sobretudos, jaquetas, vestuário imper-

meável, calças (pants), calças (trousers), calções, calças de ganga, saias, blusas, camisas, t-

-shirts, coletes, camisolas, cardigãs, roupa interior e vestuário de dormir; fatos de treino; 

vestuário para natação; gravatas; lenços de cabeça e pescoço; xales; cachecóis; luvas para 

vestir; peúgas; meias; perneiras; suspensórios para peúgas; suspensórios para meias; sus-

pensórios para vestuário; vestuário de estilo japonês sob a forma de quimonos; charpas; 

vestidos de casamento; fatos de máscaras; cintos para a cintura para vestuário; chapelaria, 

nomeadamente, bonés, chapéus e viseiras; calçado, nomeadamente, sapatos, botas, sapatos 

de desporto, sandálias, chinelos, tamancos e chinelos de estilo japonês.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098138

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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 : Serviços de venda a retalho e por grosso e serviços de venda a retalho online para metais 

preciosos, pedras preciosas e suas imitações, pedras semipreciosas, gemas, joalharia, joa-

lharia de fantasia sob a forma de bijuteria, diamantes, joalharia de âmbar amarelo, marfim 
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como joalharia, joalharia em cloisonné, pérolas como joalharia, pérolas feitas de ambarino 

também conhecido como âmbar prensado, brincos, colares como joalharia, anéis como jo-

alharia, pulseiras como joalharia, correntes de joalharia, broches como joalharia, broches 

de gemas como joalharia, pendentes como joalharia, berloques como joalharia, alfinetes 

ornamentais, alfinetes de gravata, molas de gravatas, botões de punho, insígnias em metais 

preciosos, medalhas, medalhões como joalharia, porta-chaves, sob a forma de berloques 

ou bolsas pequenas, em metais preciosos, estojos de jóias sob a forma de cofres, caixas 

para joalharia, caixas em metais preciosos, ornamentos de chapéus em metais preciosos, 

enfeites de sapatos em metais preciosos, relógios de mesa e parede, relógios, correias para 

relógios de pulso, pulseiras para relógios, correias para relógios, correntes para relógios, 

papelaria e materiais de estudo, nomeadamente, artigos de papelaria, cadernos, álbuns 

para fotografias, envelopes, blocos de notas, papel de escrita, instrumentos de escrita, ca-

netas e lápis, marcadores (canetas) como artigos de papelaria, estojos para canetas, clips 

para cartas, borrachas, carimbos como artigos de papelaria, autocolantes, réguas como ar-

tigos de papelaria, arquivos e pastas, etiquetas, não em matérias têxteis, tintas de escrever, 

utensílios para escrever, corta-papéis para escritórios, pisa-papéis, carimbos como selos, 

carimbos, como artigos de escritório, globos terrestres, matéria impressa, nomeadamente, 

cartões de felicitações, cartões postais, calendários, agendas, jornais, mapas, livros e re-

vistas, papel e cartão, toalhas de papel, guardanapos de mesa de papel, toalhas de mão de 

papel, lenços de bolso de papel, pastas diplomáticas, mochilas, sacos para desporto, sacos 

de praia, sacos para livros, pastas para documentos, porta-cartões de apresentação sob 

a forma de carteiras, porta-cartões de visita sob a forma de carteiras, sacos de lona para 

compras, sacos de rede para compras, bagagem de mão, porta-moedas, sacos cosméticos 

vendidos vazios, porta-cartões de crédito, sacos para vestuário para viagem, sacos «Glad-

stone», sacos de ginástica, malas de mão, porta-chaves em couro, estojos para cartões em 

couro, porta-notas em couro, carteiras de bolso, porta-moedas, mochilas, sacos e mochilas 

escolares, sacos a tiracolo, malas de viagem, sacos de transporte, sacos de viagem, baús sob 

a forma de bagagem, bolsas de usar à cintura, imitações de couro, couro e peles com pêlo, 

em bruto ou semitrabalhadas, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, capas de chapéus-de-

-chuva, vestuário, nomeadamente, fatos, vestidos, casacos, sobretudos, jaquetas, vestuário 

impermeável, calças (pants), calças (trousers), calções, calças de ganga, saias, blusas, ca-

misas, t-shirts, coletes, camisolas, cardigãs, roupa interior e vestuário de dormir, fatos de 

treino, vestuário para natação, gravatas, lenços de cabeça e pescoço, xales, cachecóis, luvas 

para vestir, peúgas, meias, perneiras, suspensórios para peúgas, suspensórios para meias, 

suspensórios para vestuário, vestuário de estilo japonês sob a forma de quimonos, charpas, 

vestidos de casamento, fatos de máscaras, cintos para a cintura para vestuário, chapelaria, 

nomeadamente, bonés, chapéus e viseiras, calçado, nomeadamente, sapatos, botas, sapatos 

de desporto, sandálias, chinelos, tamancos e chinelos de estilo japonês; apresentação de 

produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho; publicidade; leilões; agên-

cias de importação e exportação; promoção de vendas para terceiros; serviços de aquisição 

para terceiros (aquisição de bens e serviços para outras empresas).

[540] 商標 Marca : 



10536 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

[210] 編號 N.º : N/098139

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; pedras preciosas e suas imitações; pedras semipreciosas; gemas; joalha-

ria; joalharia de fantasia sob a forma de bijuteria; diamantes; joalharia de âmbar amarelo; 

marfim como joalharia; joalharia em cloisonné; pérolas como joalharia; pérolas feitas de 

ambarino também conhecido como âmbar prensado; brincos; colares como joalharia; anéis 

como joalharia; pulseiras como joalharia; correntes de joalharia; broches como joalharia; 

broches de gemas como joalharia; pendentes como joalharia; berloques como joalharia; al-

finetes ornamentais; alfinetes de gravata; molas de gravatas; botões de punho; insígnias em 

metais preciosos; medalhas; medalhões como joalharia; porta-chaves, sob a forma de berlo-

ques ou bolsas pequenas, em metais preciosos; estojos de jóias sob a forma de cofres; caixas 

para joalharia; caixas em metais preciosos; ornamentos de chapéus em metais preciosos; 

enfeites de sapatos em metais preciosos; relógios de mesa e parede; relógios; correias para 

relógios de pulso; pulseiras para relógios; correias para relógios; correntes para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098140

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papelaria e materiais de estudo, nomeadamente, artigos de papelaria, cadernos, álbuns 

para fotografias, envelopes, blocos de notas, papel de escrita, instrumentos de escrita, ca-

netas e lápis, marcadores (canetas) como artigos de papelaria, estojos para canetas, clips 

para cartas, borrachas, carimbos como artigos de papelaria, autocolantes, réguas como ar-

tigos de papelaria, arquivos e pastas, etiquetas, não em matérias têxteis; tintas de escrever; 

utensílios para escrever; corta-papéis para escritórios; pisa-papéis; carimbos como selos; 

carimbos, como artigos de escritório; globos terrestres; matéria impressa, nomeadamente, 

cartões de felicitações, cartões postais, calendários, agendas, jornais, mapas, livros e re-

vistas; papel e cartão; toalhas de papel; guardanapos de mesa de papel; toalhas de mão de 

papel; lenços de bolso de papel.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098141

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Pastas diplomáticas; mochilas; sacos para desporto; sacos de praia; sacos para livros; pastas 

para documentos; porta-cartões de apresentação sob a forma de carteiras; porta-cartões 

de visita sob a forma de carteiras; sacos de lona para compras; sacos de rede para com-

pras; bagagem de mão; porta-moedas; sacos cosméticos vendidos vazios; porta-cartões de 

crédito; sacos para vestuário para viagem; sacos «Gladstone»; sacos de ginástica; malas de 

mão; porta-chaves em couro; estojos para cartões em couro; porta-notas em couro; cartei-

ras de bolso; porta-moedas; mochilas; sacos e mochilas escolares; sacos a tiracolo; malas 

de viagem; sacos de transporte; sacos de viagem; baús sob a forma de bagagem; bolsas de 

usar à cintura; imitações de couro; couro e peles com pêlo, em bruto ou semitrabalhadas; 

chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; capas de chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098142

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente, fatos, vestidos, casacos, sobretudos, jaquetas, vestuário imper-

meável, calças (pants), calças (trousers), calções, calças de ganga, saias, blusas, camisas, t-

-shirts, coletes, camisolas, cardigãs, roupa interior e vestuário de dormir; fatos de treino; 

vestuário para natação; gravatas; lenços de cabeça e pescoço; xales; cachecóis; luvas para 

vestir; peúgas; meias; perneiras; suspensórios para peúgas; suspensórios para meias; sus-

pensórios para vestuário; vestuário de estilo japonês sob a forma de quimonos; charpas; 

vestidos de casamento; fatos de máscaras; cintos para a cintura para vestuário; chapelaria, 

nomeadamente, bonés, chapéus e viseiras; calçado, nomeadamente, sapatos, botas, sapatos 

de desporto, sandálias, chinelos, tamancos e chinelos de estilo japonês.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098143

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.
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 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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 : Serviços de venda a retalho e por grosso e serviços de venda a retalho online para metais 

preciosos, pedras preciosas e suas imitações, pedras semipreciosas, gemas, joalharia, joa-

lharia de fantasia sob a forma de bijuteria, diamantes, joalharia de âmbar amarelo, marfim 

como joalharia, joalharia em cloisonné, pérolas como joalharia, pérolas feitas de ambarino 

também conhecido como âmbar prensado, brincos, colares como joalharia, anéis como jo-

alharia, pulseiras como joalharia, correntes de joalharia, broches como joalharia, broches 

de gemas como joalharia, pendentes como joalharia, berloques como joalharia, alfinetes 

ornamentais, alfinetes de gravata, molas de gravatas, botões de punho, insígnias em metais 

preciosos, medalhas, medalhões como joalharia, porta-chaves, sob a forma de berloques 

ou bolsas pequenas, em metais preciosos, estojos de jóias sob a forma de cofres, caixas 

para joalharia, caixas em metais preciosos, ornamentos de chapéus em metais preciosos, 

enfeites de sapatos em metais preciosos, relógios de mesa e parede, relógios, correias para 

relógios de pulso, pulseiras para relógios, correias para relógios, correntes para relógios, 

papelaria e materiais de estudo, nomeadamente, artigos de papelaria, cadernos, álbuns 

para fotografias, envelopes, blocos de notas, papel de escrita, instrumentos de escrita, ca-

netas e lápis, marcadores (canetas) como artigos de papelaria, estojos para canetas, clips 

para cartas, borrachas, carimbos como artigos de papelaria, autocolantes, réguas como ar-

tigos de papelaria, arquivos e pastas, etiquetas, não em matérias têxteis, tintas de escrever, 

utensílios para escrever, corta-papéis para escritórios, pisa-papéis, carimbos como selos, 

carimbos, como artigos de escritório, globos terrestres, matéria impressa, nomeadamente, 

cartões de felicitações, cartões postais, calendários, agendas, jornais, mapas, livros e re-

vistas, papel e cartão, toalhas de papel, guardanapos de mesa de papel, toalhas de mão de 

papel, lenços de bolso de papel, pastas diplomáticas, mochilas, sacos para desporto, sacos 

de praia, sacos para livros, pastas para documentos, porta-cartões de apresentação sob 

a forma de carteiras, porta-cartões de visita sob a forma de carteiras, sacos de lona para 

compras, sacos de rede para compras, bagagem de mão, porta-moedas, sacos cosméticos 

vendidos vazios, porta-cartões de crédito, sacos para vestuário para viagem, sacos «Glad-

stone», sacos de ginástica, malas de mão, porta-chaves em couro, estojos para cartões em 

couro, porta-notas em couro, carteiras de bolso, porta-moedas, mochilas, sacos e mochilas 

escolares, sacos a tiracolo, malas de viagem, sacos de transporte, sacos de viagem, baús sob 

a forma de bagagem, bolsas de usar à cintura, imitações de couro, couro e peles com pêlo, 

em bruto ou semitrabalhadas, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, capas de chapéus-de-

-chuva, vestuário, nomeadamente, fatos, vestidos, casacos, sobretudos, jaquetas, vestuário 

impermeável, calças (pants), calças (trousers), calções, calças de ganga, saias, blusas, ca-

misas, t-shirts, coletes, camisolas, cardigãs, roupa interior e vestuário de dormir, fatos de 

treino, vestuário para natação, gravatas, lenços de cabeça e pescoço, xales, cachecóis, luvas 

para vestir, peúgas, meias, perneiras, suspensórios para peúgas, suspensórios para meias, 

suspensórios para vestuário, vestuário de estilo japonês sob a forma de quimonos, charpas, 

vestidos de casamento, fatos de máscaras, cintos para a cintura para vestuário, chapelaria, 

nomeadamente, bonés, chapéus e viseiras, calçado, nomeadamente, sapatos, botas, sapatos 

de desporto, sandálias, chinelos, tamancos e chinelos de estilo japonês; apresentação de 

produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho; publicidade; leilões; agên-

cias de importação e exportação; promoção de vendas para terceiros; serviços de aquisição 

para terceiros (aquisição de bens e serviços para outras empresas).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098144

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos; pedras preciosas e suas imitações; pedras semipreciosas; gemas; joalha-

ria; joalharia de fantasia sob a forma de bijuteria; diamantes; joalharia de âmbar amarelo; 

marfim como joalharia; joalharia em cloisonné; pérolas como joalharia; pérolas feitas de 

ambarino também conhecido como âmbar prensado; brincos; colares como joalharia; anéis 

como joalharia; pulseiras como joalharia; correntes de joalharia; broches como joalharia; 

broches de gemas como joalharia; pendentes como joalharia; berloques como joalharia; al-

finetes ornamentais; alfinetes de gravata; molas de gravatas; botões de punho; insígnias em 

metais preciosos; medalhas; medalhões como joalharia; porta-chaves, sob a forma de berlo-

ques ou bolsas pequenas, em metais preciosos; estojos de jóias sob a forma de cofres; caixas 

para joalharia; caixas em metais preciosos; ornamentos de chapéus em metais preciosos; 

enfeites de sapatos em metais preciosos; relógios de mesa e parede; relógios; correias para 

relógios de pulso; pulseiras para relógios; correias para relógios; correntes para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098145

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papelaria e materiais de estudo, nomeadamente, artigos de papelaria, cadernos, álbuns 

para fotografias, envelopes, blocos de notas, papel de escrita, instrumentos de escrita, ca-

netas e lápis, marcadores (canetas) como artigos de papelaria, estojos para canetas, clips 

para cartas, borrachas, carimbos como artigos de papelaria, autocolantes, réguas como ar-

tigos de papelaria, arquivos e pastas, etiquetas, não em matérias têxteis; tintas de escrever; 

utensílios para escrever; corta-papéis para escritórios; pisa-papéis; carimbos como selos; 

carimbos, como artigos de escritório; globos terrestres; matéria impressa, nomeadamente, 

cartões de felicitações, cartões postais, calendários, agendas, jornais, mapas, livros e re-

vistas; papel e cartão; toalhas de papel; guardanapos de mesa de papel; toalhas de mão de 

papel; lenços de bolso de papel.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098146

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Pastas diplomáticas; mochilas; sacos para desporto; sacos de praia; sacos para livros; pastas 

para documentos; porta-cartões de apresentação sob a forma de carteiras; porta-cartões 

de visita sob a forma de carteiras; sacos de lona para compras; sacos de rede para com-

pras; bagagem de mão; porta-moedas; sacos cosméticos vendidos vazios; porta-cartões de 

crédito; sacos para vestuário para viagem; sacos «Gladstone»; sacos de ginástica; malas de 

mão; porta-chaves em couro; estojos para cartões em couro; porta-notas em couro; cartei-

ras de bolso; porta-moedas; mochilas; sacos e mochilas escolares; sacos a tiracolo; malas 

de viagem; sacos de transporte; sacos de viagem; baús sob a forma de bagagem; bolsas de 

usar à cintura; imitações de couro; couro e peles com pêlo, em bruto ou semitrabalhadas; 

chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; capas de chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098147

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente, fatos, vestidos, casacos, sobretudos, jaquetas, vestuário imper-

meável, calças (pants), calças (trousers), calções, calças de ganga, saias, blusas, camisas, t-

-shirts, coletes, camisolas, cardigãs, roupa interior e vestuário de dormir; fatos de treino; 

vestuário para natação; gravatas; lenços de cabeça e pescoço; xales; cachecóis; luvas para 

vestir; peúgas; meias; perneiras; suspensórios para peúgas; suspensórios para meias; sus-

pensórios para vestuário; vestuário de estilo japonês sob a forma de quimonos; charpas; 

vestidos de casamento; fatos de máscaras; cintos para a cintura para vestuário; chapelaria, 

nomeadamente, bonés, chapéus e viseiras; calçado, nomeadamente, sapatos, botas, sapatos 

de desporto, sandálias, chinelos, tamancos e chinelos de estilo japonês.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098148

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 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 : Serviços de venda a retalho e por grosso e serviços de venda a retalho online para metais 

preciosos, pedras preciosas e suas imitações, pedras semipreciosas, gemas, joalharia, joa-

lharia de fantasia sob a forma de bijuteria, diamantes, joalharia de âmbar amarelo, marfim 

como joalharia, joalharia em cloisonné, pérolas como joalharia, pérolas feitas de ambarino 

também conhecido como âmbar prensado, brincos, colares como joalharia, anéis como jo-

alharia, pulseiras como joalharia, correntes de joalharia, broches como joalharia, broches 

de gemas como joalharia, pendentes como joalharia, berloques como joalharia, alfinetes 

ornamentais, alfinetes de gravata, molas de gravatas, botões de punho, insígnias em metais 

preciosos, medalhas, medalhões como joalharia, porta-chaves, sob a forma de berloques 

ou bolsas pequenas, em metais preciosos, estojos de jóias sob a forma de cofres, caixas 

para joalharia, caixas em metais preciosos, ornamentos de chapéus em metais preciosos, 

enfeites de sapatos em metais preciosos, relógios de mesa e parede, relógios, correias para 

relógios de pulso, pulseiras para relógios, correias para relógios, correntes para relógios, 

papelaria e materiais de estudo, nomeadamente, artigos de papelaria, cadernos, álbuns 

para fotografias, envelopes, blocos de notas, papel de escrita, instrumentos de escrita, ca-

netas e lápis, marcadores (canetas) como artigos de papelaria, estojos para canetas, clips 

para cartas, borrachas, carimbos como artigos de papelaria, autocolantes, réguas como ar-

tigos de papelaria, arquivos e pastas, etiquetas, não em matérias têxteis, tintas de escrever, 

utensílios para escrever, corta-papéis para escritórios, pisa-papéis, carimbos como selos, 

carimbos, como artigos de escritório, globos terrestres, matéria impressa, nomeadamente, 

cartões de felicitações, cartões postais, calendários, agendas, jornais, mapas, livros e re-

vistas, papel e cartão, toalhas de papel, guardanapos de mesa de papel, toalhas de mão de 

papel, lenços de bolso de papel, pastas diplomáticas, mochilas, sacos para desporto, sacos 

de praia, sacos para livros, pastas para documentos, porta-cartões de apresentação sob 

a forma de carteiras, porta-cartões de visita sob a forma de carteiras, sacos de lona para 

compras, sacos de rede para compras, bagagem de mão, porta-moedas, sacos cosméticos 

vendidos vazios, porta-cartões de crédito, sacos para vestuário para viagem, sacos «Glad-

stone», sacos de ginástica, malas de mão, porta-chaves em couro, estojos para cartões em 

couro, porta-notas em couro, carteiras de bolso, porta-moedas, mochilas, sacos e mochilas 

escolares, sacos a tiracolo, malas de viagem, sacos de transporte, sacos de viagem, baús sob 

a forma de bagagem, bolsas de usar à cintura, imitações de couro, couro e peles com pêlo, 

em bruto ou semitrabalhadas, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, capas de chapéus-de-

-chuva, vestuário, nomeadamente, fatos, vestidos, casacos, sobretudos, jaquetas, vestuário 

impermeável, calças (pants), calças (trousers), calções, calças de ganga, saias, blusas, ca-

misas, t-shirts, coletes, camisolas, cardigãs, roupa interior e vestuário de dormir, fatos de 
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treino, vestuário para natação, gravatas, lenços de cabeça e pescoço, xales, cachecóis, luvas 

para vestir, peúgas, meias, perneiras, suspensórios para peúgas, suspensórios para meias, 

suspensórios para vestuário, vestuário de estilo japonês sob a forma de quimonos, charpas, 

vestidos de casamento, fatos de máscaras, cintos para a cintura para vestuário, chapelaria, 

nomeadamente, bonés, chapéus e viseiras, calçado, nomeadamente, sapatos, botas, sapatos 

de desporto, sandálias, chinelos, tamancos e chinelos de estilo japonês; apresentação de 

produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho; publicidade; leilões; agên-

cias de importação e exportação; promoção de vendas para terceiros; serviços de aquisição 

para terceiros (aquisição de bens e serviços para outras empresas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098153

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : 吳青文

   Ng, Cheng Man

 地址 Endereço : 澳門黑沙環馬路17號江海花園8座2樓I 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶葉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098167

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : Shimano Inc.

 地址 Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, 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 : Linha de pesca, incluindo bobinas de pesca, varas de pesca, bases para bobinas de pesca, 

linhas para pesca, guias de linha (para uso em varas de pesca), gancho para pescar, iscas 

(artificial) para pescar, iscas artificiais, cesto de verga para peixe (equipamento de pesca), 

bóias para pescar, pesos de pesca (nomeadamente, chumbos), sacos de redes para pescado-

res, suporte de varas de pesca, sacos de pesca, luvas de pesca; estojos para varas de pesca, 

recipientes para linhas de pesca, e protectores para as ancas especialmente para pesca.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098186

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : 桂龍製藥（中國）一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門祐漢新村第四街42號祐成工業大廈（第二期）C4 

 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，膏藥。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/098187

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : 洲際酒店集團（亞太）私人有限公司

   INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡維多利亞街230號白沙浮廣場辦公樓13樓13-00號（郵政編碼：188024）

   230 Victoria Street, #13-00 Bugis Junction Towers, Singapore 188024

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；旅館預訂；自助餐館；酒吧服務；假日野營住宿服務；寄宿處預訂；養老院；出租椅

子、桌子、桌布和玻璃器皿；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；臨時住所；旅遊房屋出租；會議室

出租；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；飯店；餐館；烹飪設備出租；飲水機出租；非劇院、非電

視演播室用照明設備出租；預訂臨時住所；流動飲食供應；臨時住宿處出租。  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/14 15503290 中國 China

[210] 編號 N.º : N/098195

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : Martinho de Oliveira Moniz
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 地址 Endereço : Rua do Campo Ed. Broadway 7G, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Frutos, gorduras comestíveis e óleos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Ouro.

[210] 編號 N.º : N/098196

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : Martinho de Oliveira Moniz

 地址 Endereço : Rua do Campo Ed. Broadway 7G, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração (alimentação).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Ouro.

[210] 編號 N.º : N/098197

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : 蕭蓓霖 

 地址 Endereço : 中國臺灣台中市西屯區惠中路二段33號14樓之2 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡調味香料（調味品）；可可；咖啡；未烘過的咖啡；加奶可可飲料；加奶咖啡飲料；咖啡飲

料；可可飲料；巧克力飲料；茶；茶飲料；甜食；食用糖果；蛋糕；含澱粉食品；小蛋糕（糕點）；

糕點；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；（意式）麵食。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/098198

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : 瓦城泰統股份有限公司 



N.º 22 — 3-6-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10545

 地址 Endereço : 中國臺灣省新北市中和區建一路176號7樓之一 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；替他人推銷；進出口代理；投標報價；商業信息代理；商業管理和組織諮詢；商業專

業諮詢；拍賣；特許經營的商業管理；市場營銷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098199

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : 瓦城泰統股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣省新北市中和區建一路176號7樓之一 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；餐館；茶館；流動飲食供應；咖啡館；酒吧服務；飯店；自助餐館；備辦宴席；快餐館；烹飪

設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098200

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : 義烏市賽爾針織襪業有限公司 

 地址 Endereço : 中國義烏市義北工業園區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 嬰兒全套衣；內衣；服裝；成品衣；鞋；帽；圍巾；襪；手套（服裝）；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098201

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : 深圳市利圓通供應鏈管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區沿山路43號創業壹號大樓A棟107室（入駐深圳網博商務秘書有限公

司） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標為藍色、黃色、紅色及白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/098202

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões; serviços de reservas, de agência de 

reservas, marcações e de bilhetes para férias, viagens e viagens de negócios, excursões, 

cruzeiros e aluguer de veículos; provisão de informação sobre transportes, transporte de 

passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços de estaciona-

mento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados com viagens 

e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e 

transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou veículos, alu-

guer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/098203

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de reservas, de agência de reservas, marcações e de bilhetes para espectáculos, 

cinemas e eventos teatrais, circos, eventos e actividades de entretenimento, jogos e concur-

sos, eventos musicais e concertos, eventos artísticos e culturais, eventos desportivos e ex-

posições educativas; serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a 

partir de uma base de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunica-

ção, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis 

através de uma rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar 

«on-line» jogos de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; 

provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e 

exibições para fins desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas 

de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entreteni-
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mento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de 

filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de 

arte, publicação de música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento 

providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de 

outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de 

diversões, parques temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e 

de entretenimento, serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, 

gestão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas 

desportivas, clubes de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, ser-

viços de clubes de entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços 

de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e 

sociais.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/098204

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, alojamento temporário, restaurantes, restaurantes «self-service», 

restaurantes «hot pot», restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashi-

mi» e de «sushi», balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão 

(«lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e 

para entrega; serviços de banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de 

reunião.

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/098205

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões; serviços de reservas, de agência de 

reservas, marcações e de bilhetes para férias, viagens e viagens de negócios, excursões, 

cruzeiros e aluguer de veículos; provisão de informação sobre transportes, transporte de 

passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços de estaciona-

mento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados com viagens 

e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e 

transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou veículos, alu-

guer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098206

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de reservas, de agência de reservas, marcações e de bilhetes para espectáculos, 

cinemas e eventos teatrais, circos, eventos e actividades de entretenimento, jogos e concur-

sos, eventos musicais e concertos, eventos artísticos e culturais, eventos desportivos e ex-

posições educativas; serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a 

partir de uma base de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunica-

ção, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis 

através de uma rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar 

«on-line» jogos de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; 

provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e 

exibições para fins desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas 

de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entreteni-

mento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de 

filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de 

arte, publicação de música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento 

providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de 

outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de 

diversões, parques temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e 

de entretenimento, serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, 

gestão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas 

desportivas, clubes de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, ser-

viços de clubes de entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços 

de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e 

sociais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098207

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, alojamento temporário, restaurantes, restaurantes «self-service», 

restaurantes «hot pot», restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashi-

mi» e de «sushi», balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão 

(«lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e 

para entrega; serviços de banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de 

reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098208

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Organização ou operação de cruzeiros e excursões; serviços de reservas, de agência de 

reservas, marcações e de bilhetes para férias, viagens e viagens de negócios, excursões, 

cruzeiros e aluguer de veículos; provisão de informação sobre transportes, transporte de 

passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços de estaciona-

mento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados com viagens 

e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armazenamento e 

transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou veículos, alu-

guer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098209

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de reservas, de agência de reservas, marcações e de bilhetes para espectáculos, 

cinemas e eventos teatrais, circos, eventos e actividades de entretenimento, jogos e concur-
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sos, eventos musicais e concertos, eventos artísticos e culturais, eventos desportivos e ex-

posições educativas; serviços de informação de entretenimento providenciados «on-line» a 

partir de uma base de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunica-

ção, serviços de entretenimento relacionados com a provisão de jogos electrónicos pagáveis 

através de uma rede global de computador, jogos de vídeo e de computador, providenciar 

«on-line» jogos de computador e electrónicos e actualizações de jogos descarregáveis; 

provisão e organização de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos, e 

exibições para fins desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas 

de rádio e de televisão, produção e distribuição de películas e apresentações de entreteni-

mento ao vivo, serviços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de 

filmes, de entretenimento televisivo e de entretenimento ao vivo, serviços de galerias de 

arte, publicação de música, revistas e periódicos, serviços de música e de entretenimento 

providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador, da Internet ou de 

outra rede de comunicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e 

aparelhos cinematográficos e áudio visuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de 

diversões, parques temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e 

de entretenimento, serviços de clube, serviços de clube nocturno, serviços de discoteca, 

gestão de casinos, provisão de instalações de casino, jogo, jogo de fortuna e azar, apostas 

desportivas, clubes de apostadores, planeamento de festas para fins de entretenimento, ser-

viços de clubes de entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços 

de informação relacionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e 

sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098210

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

 地址 Endereço : 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hospitalidade, serviços de provisão de alojamento temporário, hotéis, motéis, 

«resorts» e pensões, serviços de reservas, marcações e provisão de informação e organiza-

ção para hotéis e pensões, alojamento temporário, restaurantes, restaurantes «self-service», 

restaurantes «hot pot», restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashi-

mi» e de «sushi», balcões de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão 

(«lounge»), serviços de provisão de alimentos e bebidas para «dine in», para «take away» e 

para entrega; serviços de banquetes; serviços de salas para cerimónias; serviços de salas de 

reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098211

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10
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[730] 申請人 Requerente : Bayer Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098212

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : Bayer Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098216

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : INICIATIVA EXTERIOR 3I, S.A.

 地址 Endereço : Pol. Ind. Pont del Princep, C/ Riu Fluvià, 8-32, 17469 Vilamalla, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário de exterior.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098217

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 台灣智能機器人科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣114台北市內湖區陽光街351號6樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 個人用防事故裝置；救生器械和設備；電腦鑑識模組；電腦觸摸感應輸入器；光學引擎；聲音傳

送器具；影像傳送器具；錄音器具；影像記錄器具；紅外線感應器；超音波感應器；電子防盜裝
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置；防盜報警器；測距設備；測距儀；距離記錄儀器；非醫療用雷射設備；人形機器人；娛樂用

機器人。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之灰色及橙色。 

[210] 編號 N.º : N/098218

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 台灣智能機器人科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣114台北市內湖區陽光街351號6樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 自動和投幣啟動的遊戲機；遊戲機；營業用電子遊戲機；娛樂場用視頻遊戲機；與電腦連用之

電子遊樂器；營業用跳舞機；賭博遊戲機；吃角子老虎機；電子遊戲機；兒童騎乘電動遊戲機；

視頻遊戲機；玩具機械人；遙控玩具；聲控玩具；無線遙控玩具交通工具；家養寵物玩具；惡作

劇玩具；機器人玩具；遊樂園騎乘遊戲設備；遊樂園用大型電動遊戲設備。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之灰色及橙色。 

[210] 編號 N.º : N/098219

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 台灣智能機器人科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣114台北市內湖區陽光街351號6樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 計算機硬件安裝、維護和修理；機械安裝、保養和修理；保全器材安裝修理；消防器材安裝修

理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之灰色及橙色。 

[210] 編號 N.º : N/098220

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : Marriott Worldwide Corporation

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, gestão de negócios, administração de empresas; trabalhos de escritório, servi-

ços de franchising, nomeadamente, fornecimento de assistência em gestão de negócios no 

estabelecimento e na exploração de hotéis, restaurantes, bares, spas, espaços de lazer e de 

fitness, e lojas de comércio retalhista; serviços de gestão de negócios, nomeadamente, ges-

tão e exploração de hotéis, restaurantes, bares, espaços de lazer e de fitness e lojas de co-

mércio retalhista para terceiros; lojas de comércio retalhista; serviços de «business center»; 

serviços de consultadoria em gestão de negócios; fornecimento de instalações para o uso de 

equipamentos e máquinas de escritório; serviços de planeamento de reuniões de negócios, 

fornecimento de instalações para convenções e para conferências; gestão, arrendamento e 

locação de espaços para escritórios e comércio retalhista.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098221

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : Marriott Worldwide Corporation

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotel; 

serviços de restaurante; serviços de «catering», bar e lounge; fornecimento de instalações 

multiusos em hotéis para reuniões, conferências e exposições; fornecimento de instalações 

para banquetes e eventos sociais em hotéis para ocasiões especiais; e serviços de reservas 

para alojamento em hotéis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098222

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : Marriott Worldwide Corporation

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, gestão de negócios, administração de empresas; trabalhos de escritório, servi-

ços de franchising, nomeadamente, fornecimento de assistência em gestão de negócios no 

estabelecimento e na exploração de hotéis, restaurantes, bares, spas, espaços de lazer e de 

fitness, e lojas de comércio retalhista; serviços de gestão de negócios, nomeadamente, ges-

tão e exploração de hotéis, restaurantes, bares, espaços de lazer e de fitness e lojas de co-

mércio retalhista para terceiros; lojas de comércio retalhista; serviços de «business center»; 
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serviços de consultadoria em gestão de negócios; fornecimento de instalações para o uso de 

equipamentos e máquinas de escritório; serviços de planeamento de reuniões de negócios, 

fornecimento de instalações para convenções e para conferências; gestão, arrendamento e 

locação de espaços para escritórios e comércio retalhista.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098223

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : Marriott Worldwide Corporation

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotel; 

serviços de restaurante; serviços de «catering», bar e lounge; fornecimento de instalações 

multiusos em hotéis para reuniões, conferências e exposições; fornecimento de instalações 

para banquetes e eventos sociais em hotéis para ocasiões especiais; e serviços de reservas 

para alojamento em hotéis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098224

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 林子慧

   Lam Teresa

 地址 Endereço : 澳門巴坡沙大馬路216號如意閣商場地下V室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098225

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 林子慧

   Lam Teresa
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 地址 Endereço : 澳門巴坡沙大馬路216號如意閣商場地下V室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098226

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 康園國際事業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣台中市南屯區大墩十街300號5F-1 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中式營養食品（藥用）；中式營養飲品（藥用）；中式醫藥營養品；中草藥製成品；中藥成藥；人

用藥；保健茶包（中草藥）；保健藥；健康補品（中草藥）；內服中成藥品；醫用藥丸；含礦物質之

營養補充品；含維他命之營養補充品；含蛋白質之營養粉（藥用）；含酵母菌之樟芝營養補充劑

（藥用）；大蒜精膠囊（醫用）；天然營養補充劑（藥用）；抗氧化營養補充劑；提高人體免疫力

的保健食品（醫用）；月見草油膠囊（藥用）；植物纖維性粉末（健康食品）（醫用）；植物纖維減

肥片（藥用）；海藻片（藥用）；醫用減肥茶；營養滋補劑（藥用）；營養片（藥用）；營養補充品

（藥用）；營養補充膠囊（藥用）；營養補助劑（藥用）；營養食品（藥用）；營養食品補充物（藥

用）；綠藻錠（藥用）；維他命膠囊；纖維減肥粉（醫用）；花旗參茶包（營養補充劑）；花粉類營

養品（醫用）；草本製品（藥用）；藥用草藥茶；荷爾蒙製劑（醫用）；菇蕈多醣體膠囊（藥用）；

菇蕈菌絲體膠囊（藥用）；葡萄籽精華素（藥用）；藥用保健營養產品；藥用植物飲品；藥用纖體

健康食品；藥茶；蘆薈（醫用）；蟲草精（醫用）；蜂膠膠囊；蟲草膠囊（醫用）；醫用健康營養食

品；醫用營養補充品；靈芝膠囊（藥用）；非醫用營養丸（營養補充劑）；非醫用營養膠囊（營養

補充劑）；醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營養品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098227

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 康園國際事業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣台中市南屯區大墩十街300號5F-1 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告；人體用藥之零售；代理產品之報價；代理產品之投標；進出口代理；

代妝品的批發及零售；在互聯網提供產品的宣傳活動；在網上推銷（替他人）；在線零售服務；

批發中西藥；批發植物飲料；推廣中醫藥服務；提供出入口貿易服務；組織商業或廣告展覽；提

供直銷資料；替他人推銷；拍賣；網絡購物（電子購物）；美容產品之零售服務；美容護膚產品

之零售及批發；茶葉的批發及零售；藥品的批發及零售；藥物及藥品銷售代理服務；醫用草本健

康食品的出入口代理；醫用草本健康食品的批發服務；醫用草本健康食品的零售；銷售中藥；銷

售保健食品；銷售推廣人類健康長壽食品；銷售由天然植物提鍊而成的膠囊製成品；銷售靈芝
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類產品；零售參茸藥材；零售店舖銷售健康食品；零售植物飲料；食品、健康食品及飲料零售服

務；食物及飲品的批發和零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098228

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 盛義管理有限公司

   WINNING ELITE MANAGEMENT LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島路德郡托布拉市海輝中心郵箱957號

   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 : 21

[511] 產品 Produtos : 家用或廚房用容器；日用搪瓷塑料器皿（包括盆、碗、盤、壺、杯）、日用玻璃器皿（包括杯、盤、

壺、缸）；日用陶器（包括盆、碗、盤、缸、壇、罐、砂鍋、壺、炻器餐具）；瓷、赤陶或玻璃藝術

品；飲用器皿；盥洗室器具；隔熱容器；非建築用玻璃鑲嵌物；玻璃、瓷、陶的工藝品；家庭用陶

瓷製品；陶器；瓷器；瓷器裝飾品；瓷、陶土、陶瓷或玻璃塑像；耐酸耐堿陶瓷器；細頸壇；唐三

彩；酸壇。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098229

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 重慶市三峽生態漁業發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市北部新區人和黃山大道東段174號1幢第四層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : 未加工木材；未加工的稻；自然花；活動物；新鮮葡萄；新鮮蔬菜；穀種；飼料；釀酒麥芽；動物

棲息用乾草。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098230

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13
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[730] 申請人 Requerente : 深圳市周大發珠寶首飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區翠竹街道水貝一路45號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬錠；首飾配件；未加工或半加工貴重金屬；珠寶首飾；寶石；金剛石；貴重金屬藝術品；

項鏈（首飾）；首飾包；錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098231

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 深圳市周大發珠寶首飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市羅湖區翠竹街道水貝一路45號 

 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；特許經營的商業管理；替他人推銷；職業介紹所；商業企業遷移；計算機數據庫信息系統

化；會計；尋找贊助；通過網站提供商業信息；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098232

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : The Great European Carnival Limited

 地址 Endereço : 7/F Ruttonjee House, 11 Duddell 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/23 303175605 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098233

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : The Great European Carnival Limited



10558 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 22 期 —— 2015 年 6 月 3 日

 地址 Endereço : 7/F Ruttonjee House, 11 Duddell 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização de espetáculos, concertos, actuações e exposições para fins culturais, educa-

cionais e de entretenimento; apresentação de actuações ao vivo; preparação e realização de 

seminários e aulas; produções de palco e de teatro; serviços de gravação, produção e distri-

buição de vídeo e/ou som; publicação de livros, revistas e textos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/10/23 303175605 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/098239

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 環宇國際貨運有限公司 

 地址 Endereço : 澳門北京街126號怡德商業中心七樓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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098240

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 菲澳一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門伯多祿局長街（白馬行）1-15號銀座廣場地下AB商舖 

 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 : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝。  

[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/098242

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13
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[730] 申請人 Requerente : TOTAL SA

 地址 Endereço : 2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Petróleo (bruto ou refinado); combustíveis sólidos, líquidos e gasosos; combustíveis e bio-

combustíveis; gás e gás petróleo liquefeito; lubrificantes; óleos e gorduras industriais; aditi-

vos não químicos para carburantes, combustíveis e lubrificantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098243

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 西藥，中成藥，膏藥，減輕因撞傷扭傷及關節炎引起的肌肉及關節炎引起的肌肉及關節疼痛和

痛楚的藥油和止痛劑、軟膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098244

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A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 : 29

[511] 產品 Produtos : 奶製品。  

[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“米糊”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/098245

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶製品。  

[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“米糊”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/098246

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 華裕藥業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 西藥，中成藥，膏藥，減輕因撞傷扭傷及關節炎引起的肌肉及關節炎引起的肌肉及關節疼痛和

痛楚的藥油和止痛劑、軟膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098259

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 全國農業協同組合連合會

   National Federation of Agricultural Cooperative Associations

 地址 Endereço : 日本國東京都千代田區大手町1丁目3番1號

   1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6832, 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 : Serviço de vendas a retalho ou por grosso de carne de vaca.

[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098260

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 全國農業協同組合連合會

   National Federation of Agricultural Cooperative Associations
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 地址 Endereço : 日本國東京都千代田區大手町1丁目3番1號

   1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6832, 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 : Restaurantes servindo pratos feitos com carne de vaca.

[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098261

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/13

[730] 申請人 Requerente : 藍海藝術有限公司 

 地址 Endereço : Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, nº258, Edifício Kin Heng Long Plaza, 12º andar M, 

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 : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究，室內裝飾設計，工業品外觀設計，包裝設計，工程，藝術品鑒定，服裝設計，計算機硬

件與軟件的設計與開發，書畫刻印藝術設計，質量控制，研究和開發（替他人），造型（工藝品

外觀設計），環境保護諮詢，城市規劃，把有形的數據和文件轉換成電子媒體，替他人創建和維

護網站。  

[540] 商標 Marca : 

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

 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“版權管理，知識產權許可”，因

屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/098264

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 
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e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); software descarregável para facilitar a 

transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; 

software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e 

redes informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros 

brancos e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, 

vendas, e marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; 

computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais 

pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras di-

gitais; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede 

para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, 

roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e 

sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para 

computadores; software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); 

discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunica-

ções; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones mó-

veis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; 

câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de 

teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para tele-

fones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

mento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, 

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098265

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-
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pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de ende-

reços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impressão; 

anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos de 

papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; sacos 

em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros; tudo incluído na classe 

16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098266

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 
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serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-
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tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de pro-

jectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de ven-

das; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; opti-

mização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitários 

através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negócios 

para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções comerciais 

para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; servi-

ços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento de in-

formações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e acon-

selhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098267

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 
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serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 

informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; servi-

ços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços 

de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de 

cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-

tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, 

providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; 

agência para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; ava-

liação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provi-

são de informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de 

beneficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de 

máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas 

automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços 

de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098268

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, de 

videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, edi-

tar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados e 

imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios em 

linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, video- 

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de informações nas áreas de 

transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria nas áreas de serviços 

de transmissão segura de dados e de informações; prestação de serviços de colaboração em 

linha (serviços de telecomunicações) que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, 

plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre 

si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma base de dados de informações em 

linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; 

fornecimento de acesso de telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores 

e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interac-

tivos; telecomunicações de informação (páginas Web), programas e dados de computador; 

fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimen-

to de acesso de telecomunicações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; co-

municação por terminais de computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmis-

são de mensagens e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de men-

sagens; serviços de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados 

por meios electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, 

recepção e reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunica-

ções para a recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; fornecimento 

de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de 

correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, men-

sagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electróni-

cos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, 

vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido ou descomprimido 

e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensa-

gens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comuni-

cação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma 

conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação 

electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e informação de 

voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e painéis de afi-

xação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; 

serviços de teledifusão; difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e servi-

ços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 
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e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098269

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento físico de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre 

transporte; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; 

aluguer de veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transpor-

te por pipe-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio espe-

cial (mensagens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transpor-

te; serviços de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens 

de iates e/ou de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações 

sobre viagens; serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e infor-

mações sobre as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática 

ou da internet; prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet 

ou através de redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; ser-

viços de embalagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços 
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de motorista; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços 

de mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou 

de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; dis-

tribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição 

e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de 

instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista 

de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de aviação, pistas de aterragem e 

pistas de descolagem; exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras 

de rodas; administração de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; alu-

guer e/ou leasing de contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de 

automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos 

movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; alu-

guer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acon-

dicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; 

recolha de resíduos e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-

-exportação (despacho alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de 

orientações de condução para itinerários de viagem; serviços de consultadoria, informação 

e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098270

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização, 

apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-
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rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da 

internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfi-

ca; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, 

gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de 

jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectá-

culos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de 

moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, 

educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, 

congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos culturais para fins 

culturais ou educacionais; serviços de exposição e galeria de arte; serviços de galeria de 

arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação relacionados 

com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento de aulas sobre 

charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas sobre mate-

riais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento e gestão de 

seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para emissão; 

serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo 

equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; fornecimen-

to de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; fornecimento 

de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação didáctica; 

agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográficos 

(cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de programas de 

televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; 

serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de 

linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de vídeo, 

jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou 

de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer 

de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 

de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098271

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14
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[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos do-

mínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da 

partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas tele-

fónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabi-

lidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 

técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio 

electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comu-

nidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções 

dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede 

social e trocar documentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet atra-

vés de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices 

de informação, sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de 

motores de pesquisa; concepção de computadores, computadores portáteis («notebooks»), 

computadores portáteis («laptops»), computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de leitores multimédia portáteis; concepção 

de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços infor-

máticos; programação para computadores; serviços de integração informática; serviços 

de análise informática; programação de computadores relacionada com protecção contra 

vírus; serviços de software de sistemas informáticos; serviços informáticos relacionados 

com o fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para 

troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-

nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; 

decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações 

sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos 

de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a 

certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços 

de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-
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cações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de 

redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança informática; serviços informáticos 

relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de da-

dos; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação em 

nuvem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098272

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento; fornecimento de alojamento por meio de habitação, hotéis e quar-

tos (excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); serviços prestados por hotéis, 

motéis, pensões, campos de férias, fornecimento de alojamentos e quartos; serviços de 

cuidados infantis, creches e instalações de creche; serviços de refeições e de restaurante; 

serviços de bar; serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinho; serviços presta-

dos por restaurantes, cafetarias, cafés, snack-bares, bares de sanduíches, cantinas, cafés-

-bares, «coffee shops», e casas de chá; serviços de reserva para marcação de alojamento e 

refeições; fornecimento de instalações para conferências; fornecimento de instalações para 

acolhimento de exposições; fornecimento de instalações para exposições; fornecimento 

de instalações para espectáculos e performances; serviços de alojamento para viajantes, 

turistas, reuniões e eventos; serviços comerciais de catering; serviços de clube para o for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de catering de hotel; exploração de locais de 

alojamento [bar, restaurantes e alojamento]; fornecimento de instalações [alojamento] para 

a realização de convenções; fornecimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação 

de informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; casas de férias; ser-

viços de catering; serviços de banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação de serviços 

de alimentos e bebidas, preparação de alimentos e bebidas, serviços de restaurante self-

-service e/ou de comida rápida; serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos 

e bebidas para consumir no local (dine-in), levar para fora (take-away) e entrega; balcões 

de venda de comida para fora; prestação de informações relacionadas com a preparação de 

alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informáti-

ca ou através da Internet ou extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de 

restaurantes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Inter-

net ou extranets; serviços de reserva de hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; servi-

ços de escultura culinária; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 43.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098273

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção 

pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) através de 

estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra 

incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos 

de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços 

domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, 

imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um 

registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de in-

vestigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos 

indivíduos; serviços funerários; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços de 

rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de tanatopra-

xia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os serviços atrás 

referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098274

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 
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e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede in-

formática ou de uma base de dados informática); software descarregável para facilitar a 

transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; 

software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a 

dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; 

software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e 

redes informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros 

brancos e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, 

vendas, e marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; 

computadores laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais 

pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras di-

gitais; estações de trabalho informáticas; servidores de computadores; hardware de rede 

para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, 

roteadores, e concentradores; modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e 

sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para 

computadores; software para computadores (incluindo software descarregável da Internet); 

discos compactos; música digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunica-

ções; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones mó-

veis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; 

câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de 

teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para tele-

fones; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global 

(GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos 

de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas de armazena-

mento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação electrónicos; cartões de crédito, 

de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, 

distribuidores de dinheiro; aplicações de software para computador, descarregáveis; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo para vigilância de bebés; tam-

pas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões 

de memória para máquinas de jogos de vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098275

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

dos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pape-
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laria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de ende-

reços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões 

de lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e 

magnéticos; material de marketing e promocional sob a forma de produtos de impressão; 

anúncios publicitários impressos; manuais de utilizador; materiais de embalagem feitos de 

papel, plástico ou cartão; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em papel; sacos 

em papel para festas para embalagem; apoios de páginas de livros;tudo incluído na classe 

16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098276

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem, e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais rela-

cionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informá-

ticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande 

variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-
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ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 

de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-
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gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de pro-

jectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de ven-

das; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; opti-

mização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitários 

através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negócios 

para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções comerciais 

para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; servi-

ços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento de in-

formações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e acon-

selhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098277

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 

informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; servi-

ços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços 

de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de 

cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-

tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, 

providenciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; 

agência para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; ava-

liação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provi-

são de informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de 

beneficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de 

máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas 

automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços 

de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098278

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, de 

videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, edi-

tar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados e 

imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios em 

linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, video- 

conferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de informações nas áreas de 

transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria nas áreas de serviços 

de transmissão segura de dados e de informações; prestação de serviços de colaboração em 

linha (serviços de telecomunicações) que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, 

plataformas, documentos, dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre 

si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma base de dados de informações em 

linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; 

fornecimento de acesso de telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores 

e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interac-

tivos; telecomunicações de informação (páginas Web), programas e dados de computador; 

fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimen-

to de acesso de telecomunicações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; co-

municação por terminais de computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmis-

são de mensagens e imagens auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de men-

sagens; serviços de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados 

por meios electrónicos; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, 

recepção e reenvio de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços de telecomunica-

ções para a recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; fornecimento 

de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de 

correio, de informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, men-

sagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electróni-

cos, telefone, telex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, 

vídeo, imagens fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido ou descomprimido 

e tanto em tempo real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensa-

gens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comuni-

cação por painéis de afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma 

conversa interactiva em tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação 

electrónicos contendo informação de imagens fixas e imagens animadas e informação de 

voz tal como caracteres; fornecimento de painéis de afixação electrónicos e painéis de afi-

xação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; 

serviços de teledifusão; difusão e transmissão de programas de rádio e de televisão; difusão 

de música; transmissão de música, filmes, programas interactivos, vídeos, jogos de compu-

tador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e servi-

ços de venda a retalho em geral; serviços de transmissão de «video-on-demand»; serviços 

de agência de notícias; fornecimento de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios 

disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base 

de dados de computadores contendo publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat 

room»); acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação mundiais de computadores 

para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento 
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de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede 

mundial de computadores para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; 

serviços de comunicação, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de 

texto; transmissão de informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de 

decisões; transmissão de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de 

conferência na «web»; serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» 

virtuais via mensagens de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a 

colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a pro-

dutos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de 

afixação interactivo em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma 

rede global de computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de compu-

tadores, e via uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores 

e aluguer de tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e opor-

tunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso 

e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de 

ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098279

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazena-

mento físico de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre 

transporte; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; 

aluguer de veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transpor-

te por pipe-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio espe-

cial (mensagens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transpor-

te; serviços de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens 

de iates e/ou de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações 

sobre viagens; serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e infor-

mações sobre as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática 
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ou da internet; prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet 

ou através de redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; ser-

viços de embalagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços 

de motorista; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços 

de mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou 

de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; dis-

tribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição 

e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de 

instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista 

de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de aviação, pistas de aterragem e 

pistas de descolagem; exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras 

de rodas; administração de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; alu-

guer e/ou leasing de contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de 

automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos 

movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; alu-

guer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acon-

dicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; 

recolha de resíduos e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-

-exportação (despacho alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de 

orientações de condução para itinerários de viagem; serviços de consultadoria, informação 

e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098280

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização, 

apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 
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realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da 

internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfi-

ca; preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, 

gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de 

jogos; fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectá-

culos de grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de 

moda e clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, 

educação e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, 

congressos, seminários e cursos de formação; organização e direcção de espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e actuações, exposições e espectáculos culturais para fins 

culturais ou educacionais; serviços de exposição e galeria de arte; serviços de galeria de 

arte relacionados com leasing de obras de belas artes; serviços de formação relacionados 

com saúde e segurança no trabalho, e conservação ambiental; fornecimento de aulas sobre 

charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento de informações didácticas sobre mate-

riais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, organização, planeamento e gestão de 

seminários; adestramento de animais; direcção de produção de programas para emissão; 

serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamentos, incluindo 

equipamentos audiovisuais destinados à produção de programas para emissão; fornecimen-

to de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de instalações desportivas; fornecimento 

de instalações para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou formação didáctica; 

agências para reservas de entretenimento; aluguer e leasing de filmes cinematográficos 

(cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e leasing de programas de 

televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de livros; 

serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de 

linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de vídeo, 

jogos de computador, som ou imagens ou filmes através de redes de telecomunicações ou 

de computadores; fornecimento de jogos de computador e de concursos em linha; aluguer 

de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de 

equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de gravuras; fotografia; serviços 

de tradução; serviços de interpretação; programas de educação e formação no domínio da 

gestão de risco; programas de educação e formação relacionados com certificação; forneci-

mento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de vídeos on-line, não descarregáveis; 

tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098281

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de 

informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços 

de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos do-

mínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da 

partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas tele-

fónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabi-

lidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica (consultadoria 

técnica) no domínio do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio 

electrónico e por telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comu-

nidade em linha para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções 

dos seus pares, constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede 

social e trocar documentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet atra-

vés de uma linha directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices 

de informação, sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de 

motores de pesquisa; concepção de computadores, computadores portáteis («notebooks»), 

computadores portáteis («laptops»), computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de leitores multimédia portáteis; concepção 

de telemóveis e de telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços infor-

máticos; programação para computadores; serviços de integração informática; serviços 

de análise informática; programação de computadores relacionada com protecção contra 

vírus; serviços de software de sistemas informáticos; serviços informáticos relacionados 

com o fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para 

troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-

nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de «design»; 

decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações 

sobre computadores e redes informáticas; fornecimento de programas de gestão de riscos 

de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a 

certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços 

de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-
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tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-

cações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de 

redes informáticas de comunicações; serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world 

wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, serviços de segurança de 

informações; serviços de autenticação para segurança informática; serviços informáticos 

relacionados com a autenticação online de assinaturas electrónicas; back-up externo de da-

dos; armazenamento de dados electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia 

e programação informática através de um website; serviços de cartografia; computação em 

nuvem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços 

atrás referidos; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098282

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de alojamento; fornecimento de alojamento por meio de habitação, hotéis e quar-

tos (excepto o arrendamento de apartamentos ou casas); serviços prestados por hotéis, 

motéis, pensões, campos de férias, fornecimento de alojamentos e quartos; serviços de 

cuidados infantis, creches e instalações de creche; serviços de refeições e de restaurante; 

serviços de bar; serviços de bar de cocktails; serviços de bar de vinho; serviços presta-

dos por restaurantes, cafetarias, cafés, snack-bares, bares de sanduíches, cantinas, cafés-

-bares, «coffee shops», e casas de chá; serviços de reserva para marcação de alojamento e 

refeições; fornecimento de instalações para conferências; fornecimento de instalações para 

acolhimento de exposições; fornecimento de instalações para exposições; fornecimento 

de instalações para espectáculos e performances; serviços de alojamento para viajantes, 

turistas, reuniões e eventos; serviços comerciais de catering; serviços de clube para o for-

necimento de alimentos e bebidas; serviços de catering de hotel; exploração de locais de 

alojamento [bar, restaurantes e alojamento]; fornecimento de instalações [alojamento] para 

a realização de convenções; fornecimento de instalações [alojamento] para feiras; prestação 

de informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; casas de férias; ser-

viços de catering; serviços de banquetes; serviços de lounge de hotel; prestação de serviços 

de alimentos e bebidas, preparação de alimentos e bebidas, serviços de restaurante self-

-service e/ou de comida rápida; serviços de comida para fora; fornecimento de alimentos 

e bebidas para consumir no local (dine-in), levar para fora (take-away) e entrega; balcões 

de venda de comida para fora; prestação de informações relacionadas com a preparação de 

alimentos e bebidas e serviços de catering on-line a partir de uma base de dados informáti-

ca ou através da Internet ou extranets; fornecimento de informações relativas a serviços de 

restaurantes e bares on-line a partir de uma base de dados informática ou através da Inter-

net ou extranets; serviços de reserva de hotéis e restaurantes; serviços de sorveteria; servi-
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ços de escultura culinária; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098283

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção 

pessoal; aluguer de vestuário; prestação de serviços de protecção (segurança) através de 

estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra 

incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos 

de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços 

domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, 

imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um 

registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de in-

vestigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos 

indivíduos; serviços funerários; autenticação online de assinaturas electrónicas; serviços de 

rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões especiais; serviços de tanatopra-

xia; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os serviços atrás 

referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098289

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : CANDIA

 地址 Endereço : 170 bis boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e produtos lácteos, nomeadamente manteiga, natas, bebidas lácteas com predomi-

nância de leite, sobremesas e preparações de sobremesas à base de leite ou natas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores verde, verde clara, azul, azul clara e branca tal como representado na 

figura.

[210] 編號 N.º : N/098290

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : ACCOR

 地址 Endereço : 110 avenue de France 75013 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店；飯店服務；提供食物及飲料；餐廳；自助餐廳服務、茶室服務、酒吧服務（俱樂部除外）；

臨時住宿；假日用別墅（住宿）；為旅客預訂飯店房間之服務；預訂臨時住宿之服務；有關飯店

及餐館服務之非商業顧問及諮詢；會議室及會談室之租賃；展覽、研討會及會議設施之提供；

預訂酒店和餐館；飯店及餐廳之預訂服務；提供有關飯店及餐廳預訂之線上資訊。  

[540] 商標 Marca : 

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

 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“管家服務；旅行規劃服務”，因

屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/098291

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : 晉江豐源雨具有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省晉江市安海瑤前 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 半加工或未加工皮革；包；嬰兒背袋；抱嬰兒用吊帶；手提旅行包（箱）；運動包；傘；女用陽傘；

傘桿；手杖。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098307

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : 北京三快科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區海澱蘇州街18號院2樓507 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機軟件（已錄製）；電子出版物（可下載）；計算機程序（可下載軟件）；計算機外圍設備；

計算機遊戲軟件；聲音傳送裝置；防事故、防輻射、防火用服裝；眼鏡；電池；導航儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098308

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[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/098309

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[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 : 
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[210] 編號 N.º : N/098310

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[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/098311

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : KRBL Limited

 地址 Endereço : 5190, Lahori Gate, Delhi – 110006 (India)

 國籍 Nacionalidade : 印度 Indiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098312

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : KRBL Limited

 地址 Endereço : 5190, Lahori Gate, Delhi – 110006 (India)

 國籍 Nacionalidade : 印度 Indiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098313

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : KRBL Limited

 地址 Endereço : 5190, Lahori Gate, Delhi – 110006 (India)

 國籍 Nacionalidade : 印度 Indiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098315

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : 濟南羽化霓裳形象策劃有限公司 

 地址 Endereço : 中國濟南市歷下區甸柳七區17樓1單元503室 

 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/098316

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/14

[730] 申請人 Requerente : DSM IP Assets B.V.

 地址 Endereço : Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos alimentares; suplementos dietéticos; substâncias dietéticas para uso medi-

cinal; ingredientes para alimentos (dietéticos) para uso medicinal; alimentos para bebés; 

fórmulas para lactentes; vitaminas e preparações vitamínicas; óleos medicinais; óleos vita-

minados para humanos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098328

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/16

[730] 申請人 Requerente : 大將燒烤有限公司 

 地址 Endereço : 澳門筷子基北街綠楊花園第三座461號J 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 字啡色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/098329

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : PAO CHI TANG ENTERPRISE CO., LTD.

 地址 Endereço : 1F., No. 3, Ln. 25, Sec. 2, Yiming Rd., Zhongli City, Taoyuan County 32055 Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中藥粉；人用藥；藥用錠劑；藥用膠囊；中藥成藥；營養補充劑；醫用營養飲料；醫用營養品；藥

物飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098333

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : NSE Products, Inc.

 地址 Endereço : 75 West Center, Provo, Utah 84601, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; preparações não medicinais para os cuidados da pele, nomeadamente cremes, 

loções, geles, tónicos, produtos de limpeza, soros, máscaras de tratamento facial, produtos 

de tratamento de acne, exfoliantes para a pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098334

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15
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[730] 申請人 Requerente : NSE Products, Inc.

 地址 Endereço : 75 West Center, Provo, Utah 84601, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para pesagem, medição e distribuição de cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098335

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : THE B.V.D. LICENSING CORPORATION

 地址 Endereço : One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; roupa interior, calções de banho, camisas, camisolas de alças, 

camisolas e calças térmicas compridas em malha, peúgas, «hosiery», calções, «sweatshirts», 

«sweatpants», vestuário exterior, incluindo jaquetas e casacos para homens, rapazes e bebés; 

roupa interior, camisas, camisolas de alças, soutiens, combinações, camisolas e calças térmi-

cas compridas em malha, peúgas, «hosiery», collants, calções, «sweatshirts», «sweatpants», 

vestuário exterior, incluindo jaquetas e casacos para senhoras, raparigas e bebés.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor vermelha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/098336

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : 惠海旅遊有限公司 

 地址 Endereço : 澳門北京街174號廣發商業大廈8樓G座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 旅行陪伴、汽車出租、汽車運輸、公共汽車運輸、遊艇運輸、船隻出租、商品包裝、安排遊艇旅

行、觀光旅遊、客車出租、安排遊覽、運送乘客、旅行座位預訂、出租車運輸、運送旅客、司機服

務、車輛行李架出租、旅行預訂、商品打包。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，橙色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/098339

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : 林文忠 

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市萬華區長沙街2段92號9樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 粥、飯、筒仔米糕、速食麵、刀削麵、蚵仔麵線、大腸麵線、魷魚羹麵、肉羹麵、油麵、乾麵、麵

條、水餃、餛飩、麵線、米粉、冬粉、水煎包、肉燥麵。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，綠色，如圖所示 

 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“蚵仔煎”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/098340

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : 林文忠 

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市萬華區長沙街2段92號9樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳、冷熱飲料店、飲食店、小吃店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、速簡餐廳、自助餐廳。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，綠色，如圖所示 

[210] 編號 N.º : N/098341

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : 富盛餐飲管理有限公司

   Tang & Rich Catering Management Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座10樓1003室 

 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 : 咖啡，茶，可可和咖啡代用品；可可；可可飲料；巧克力飲料；加奶可可飲料；含牛奶的巧克力

飲料；冰茶；茶飲料；麵包、糕點和甜食；蛋糕；小蛋糕（糕點）；麵包；餡餅（點心）；比薩餅；春

卷；米；麵粉和穀類製品；通心粉；麵條；以穀物為主的零食小吃；以米為主的零食小吃；冰淇

淋。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098342

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : 富盛餐飲管理有限公司

   Tang & Rich Catering Management Limited

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座10樓1003室 

 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 : 提供食物和飲料服務；餐廳；餐館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098343

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : LOLLIPOP GROUP LIMITED

 地址 Endereço : Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 116), 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 : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡、茶、可可及咖啡代用品；米；樹薯粉及西谷米；麵粉及穀類調製品；麵包、糕餅及糖果；食

用冰；糖、蜂蜜、糖漿；酵母、發酵粉；鹽；芥末；醋、醬（調味品）；調味用香料；冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098344

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : LOLLIPOP GROUP LIMITED

 地址 Endereço : Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 116), Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業經營；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098345

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : LOLLIPOP GROUP LIMITED

 地址 Endereço : Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 116), Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands
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 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物及飲料之服務；臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098346

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : CJ E&M Corporation

 地址 Endereço : CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos; jogos e joguetes; comboios em brinquedo; robôs em brinquedo; comboios em 

brinquedo transformáveis em outros objectos, nomeadamente robôs; modelos de veículos 

como brinquedo; brinquedos de acção; bonecas; conjuntos de comboios (modelos); veí-

culos para crianças; máquinas e aparelhos de diversão para uso em parques de diversão; 

aparelhos e instrumentos para jogos; aparelhos para a prática de desporto; artigos de uso 

desportivo para protecção contra lesões; artigos para jogar jogos de tabuleiro; cartas (jogos); 

arreios para escalada; brinquedos educacionais; conjuntos de comboios electrónicos (brin-

quedos); jogos electrónicos automáticos (excepto os adaptados ao uso com receptores de 

televisão); joguetes electrónicos; jogos incorporando comboios de brinquedo; artigos para 

truques de mágica; modelos (brinquedo ou joguetes); joguetes musicais; figuras para jogar; 

bolas para jogar; brinquedos de montar; modelos à escala (brinquedos); brinquedos adap-

tados a fins educacionais; jogos portáteis; puzzles; equipamento de pesca; sacos de golfe; 

enfeites para árvores de Natal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Letras «ROBOT TRAINS» – Amarelas

   Moldura das letras – Preta

   (tal como exemplar de marca)

[210] 編號 N.º : N/098347

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : 嗣有限公司 

 地址 Endereço : 澳門板樟堂街16號I顯利商業中心8樓92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 : 41

[511] 服務 Serviços : 組織教育，組織學術討論會，組織專家討論會，安排和組織專題研究會，電影放映機及其附件

出租，錄像帶編輯，錄像剪輯，現場表演，籌劃聚會（娛樂），娛樂信息。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/098348

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : 朱小明 

 地址 Endereço : 中國河南省平頂山市新華區體育路15號院8號樓16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，

鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098349

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : 朱小明 

 地址 Endereço : 中國河南省平頂山市新華區體育路15號院8號樓16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽，袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098350

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : 朱小明 

 地址 Endereço : 中國河南省平頂山市新華區體育路15號院8號樓16號 

 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 : 零售及批發成衣，鞋，帽，袋。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098367

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : FreeStyle Gaming Limited

 地址 Endereço : 1902 Massmutual Tower, 38 Gloucester Road, Wanchai, 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 : Fornecimento de software informático como prestação de serviços; tudo incluído na classe 

42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098368

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : Provence Gourmet Sarl

 地址 Endereço : rue des garcins, 84110 Villedieu, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Frutas e vegetais em conserva, congelados, secos e cozinhados; azeite de oliveira, óleos ve-

getais e banha para alimentos; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos; leite e lacticínios; 

óleos alimentares e gorduras alimentares; caldos; carne seca; marisco seco; algas secas; co-

gumelos secos; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098369

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : Provence Gourmet Sarl

 地址 Endereço : rue des garcins, 84110 Villedieu, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Frutas e vegetais frescos; produtos agrícolas, hortícolas e florestais e grãos não incluídos 

noutras classes; animais vivos; sementes; plantas e flores naturais; alimentos para animais; 

malte; algas; cereais crus.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098370

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/15

[730] 申請人 Requerente : 傅紹昌

   Fu, Sio Cheong

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路南方大廈第一座8樓C 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantone:436 灰色，Pantone:326 湖水藍，如圖所示。

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/080838 2015/05/12 2015/05/12 威寶國際企業有限公司 35

N/083234 2015/05/12 2015/05/12 Yanua International Pte. Ltd. 09

N/083235 2015/05/12 2015/05/12 Yanua International Pte. Ltd. 09

N/086250 2015/05/12 2015/05/12 P.C.K IMPORT-EXPORT 35
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/087834 2015/05/12 2015/05/12 Glaxo Group Limited 05

N/088135 2015/05/12 2015/05/12 SBE Licensing, LLC 43

N/088245 2015/05/12 2015/05/12 無窮食品有限公司 29

N/088321 2015/05/12 2015/05/12 Glaxo Group Limited 05

N/088350 2015/05/12 2015/05/12 Jack Wills Limited 09

N/088351 2015/05/12 2015/05/12 Jack Wills Limited 14

N/088352 2015/05/12 2015/05/12 Jack Wills Limited 18

N/088353 2015/05/12 2015/05/12 Jack Wills Limited 25

N/088354 2015/05/12 2015/05/12 Jack Wills Limited 35

N/088361 2015/05/12 2015/05/12 熱火國際餐飲有限公司

HEAT FOOD AND BEVERAGES INTERNATIONAL 

LIMITED

43

N/088572 2015/05/12 2015/05/12 Glaxo Group Limited 05

N/089267 2015/05/12 2015/05/12 IGT 28

N/090475 2015/05/12 2015/05/12 Project jelly Ltd 25

N/090654 2015/05/12 2015/05/12 Delebrity Inc. 09

N/090655 2015/05/12 2015/05/12 Delebrity Inc. 41

N/090656 2015/05/12 2015/05/12 Delebrity Inc. 09

N/090657 2015/05/12 2015/05/12 Delebrity Inc. 41

N/090849 2015/05/12 2015/05/12 Dolby Laboratories Licensing Corporation 09

N/090850 2015/05/12 2015/05/12 Dolby Laboratories Licensing Corporation 09

N/091177 2015/05/12 2015/05/12 AURO TECHNOLOGIES 38

N/091178 2015/05/12 2015/05/12 AURO TECHNOLOGIES 09

N/091179 2015/05/12 2015/05/12 AURO TECHNOLOGIES 15

N/091204 2015/05/12 2015/05/12 Laurent Bakery Pty Ltd 30

N/091205 2015/05/12 2015/05/12 Laurent Bakery Pty Ltd 35

N/091206 2015/05/12 2015/05/12 Laurent Bakery Pty Ltd 43

N/091207 2015/05/12 2015/05/12 Laurent Bakery Pty Ltd 30

N/091208 2015/05/12 2015/05/12 Laurent Bakery Pty Ltd 35

N/091209 2015/05/12 2015/05/12 Laurent Bakery Pty Ltd 43

N/091282 2015/05/12 2015/05/12 東莞市協謙貿易有限公司 30

N/091293 2015/05/12 2015/05/12 The Procter & Gamble Company 03

N/091340 2015/05/12 2015/05/12 Sigma Company Limited 05

N/091435 2015/05/12 2015/05/12 Scripps Networks Interactive (Asia) Pte. Ltd. 38
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/091436 2015/05/12 2015/05/12 Scripps Networks Interactive (Asia) Pte. Ltd. 41

N/091450 2015/05/12 2015/05/12 鉅星國際一人有限公司 35

N/091451 2015/05/12 2015/05/12 鉅星國際一人有限公司 36

N/091452 2015/05/12 2015/05/12 鉅星國際一人有限公司 37

N/091453 2015/05/12 2015/05/12 鉅星國際一人有限公司 38

N/091454 2015/05/12 2015/05/12 鉅星國際一人有限公司 39

N/091455 2015/05/12 2015/05/12 鉅星國際一人有限公司 40

N/091456 2015/05/12 2015/05/12 鉅星國際一人有限公司 41

N/091457 2015/05/12 2015/05/12 鉅星國際一人有限公司 42

N/091458 2015/05/12 2015/05/12 鉅星國際一人有限公司 43

N/091459 2015/05/12 2015/05/12 鉅星國際一人有限公司 44

N/091460 2015/05/12 2015/05/12 鉅星國際一人有限公司 45

N/091523 2015/05/12 2015/05/12 Comptoir Nouveau de la Parfumerie 03

N/091600 2015/05/12 2015/05/12 Alibaba Group Holding Limited 09

N/091601 2015/05/12 2015/05/12 Alibaba Group Holding Limited 16

N/091602 2015/05/12 2015/05/12 Alibaba Group Holding Limited 35

N/091603 2015/05/12 2015/05/12 Alibaba Group Holding Limited 36

N/091604 2015/05/12 2015/05/12 Alibaba Group Holding Limited 38

N/091605 2015/05/12 2015/05/12 Alibaba Group Holding Limited 39

N/091606 2015/05/12 2015/05/12 Alibaba Group Holding Limited 41

N/091607 2015/05/12 2015/05/12 Alibaba Group Holding Limited 42

N/091702 2015/05/12 2015/05/12 CHANEL 14

N/091710 2015/05/12 2015/05/12 Apple Inc. 09

N/091751 2015/05/12 2015/05/12 Apple Inc. 09

N/091752 2015/05/12 2015/05/12 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 16

N/091753 2015/05/12 2015/05/12 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 35

N/091754 2015/05/12 2015/05/12 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 38

N/091755 2015/05/12 2015/05/12 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 42

N/091798 2015/05/12 2015/05/12 King.Com Limited 09

N/091799 2015/05/12 2015/05/12 King.Com Limited 41

N/091800 2015/05/12 2015/05/12 布魯諾•埃米爾•毛里茨•保羅•梅•紐頓斯

BRUNO EMILE MAURITS PAUL M. NUYTTENS

10

N/091801 2015/05/12 2015/05/12 布魯諾•埃米爾•毛里茨•保羅•梅•紐頓斯

BRUNO EMILE MAURITS PAUL M. NUYTTENS

20
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/091802 2015/05/12 2015/05/12 布魯諾•埃米爾•毛里茨•保羅•梅•紐頓斯

BRUNO EMILE MAURITS PAUL M. NUYTTENS

10

N/091803 2015/05/12 2015/05/12 布魯諾• 埃米爾•毛里茨•保羅•梅•紐頓斯

BRUNO EMILE MAURITS PAUL M. NUYTTENS

20

N/091820 2015/05/12 2015/05/12 MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED 09

N/091826 2015/05/12 2015/05/12 KAREN MURRELL ENTERPRISES LIMITED 03

N/091827 2015/05/12 2015/05/12 KAREN MURRELL ENTERPRISES LIMITED 03

N/091829 2015/05/12 2015/05/12 澳門科技大學基金會 41

N/091830 2015/05/12 2015/05/12 澳門科技大學基金會 43

N/091831 2015/05/12 2015/05/12 澳門科技大學基金會 30

N/091834 2015/05/12 2015/05/12 徐楠楠 03

N/091838 2015/05/12 2015/05/12 Parfums Christian Dior 03

N/091852 2015/05/12 2015/05/12 Monster Energy Company 05

N/091853 2015/05/12 2015/05/12 Monster Energy Company 32

N/091883 2015/05/12 2015/05/12 Smith Mountain Industries, Inc. 04

N/091884 2015/05/12 2015/05/12 Smith Mountain Industries, Inc. 03

N/091885 2015/05/12 2015/05/12 Smith Mountain Industries, Inc. 03

N/091886 2015/05/12 2015/05/12 Smith Mountain Industries, Inc. 04

N/091887 2015/05/12 2015/05/12 Smith Mountain Industries, Inc. 04

N/091902 2015/05/12 2015/05/12 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING 

AS SQUARE ENIX CO., LTD.)

09

N/091903 2015/05/12 2015/05/12 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING 

AS SQUARE ENIX CO., LTD.)

41

N/091904 2015/05/12 2015/05/12 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX HOLDINGS (ALSO 

TRADING AS SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.)

09

N/091905 2015/05/12 2015/05/12 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX HOLDINGS (ALSO 

TRADING AS SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.)

41

N/091908 2015/05/12 2015/05/12 王力咖啡貿易（上海）有限公司 30

N/091909 2015/05/12 2015/05/12 王力咖啡貿易（上海）有限公司 30

N/091917 2015/05/12 2015/05/12 精神飲品（澳門）一人有限公司 32

N/091922 2015/05/12 2015/05/12 Bristol-Myers Squibb Company 05

N/091923 2015/05/12 2015/05/12 Bristol-Myers Squibb Company 05

N/091940 2015/05/12 2015/05/12 浙江維融電子科技股份有限公司 09

N/091963 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/091964 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/091965 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41



N.º 22 — 3-6-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10601

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/091966 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/091967 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/091968 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/091969 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/091970 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/091971 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/091972 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/091976 2015/05/12 2015/05/12 Wistron Corporation 09

N/091977 2015/05/12 2015/05/12 Wistron Corporation 35

N/091978 2015/05/12 2015/05/12 Wistron Corporation 37

N/092019 2015/05/12 2015/05/12 Abercrombie & Fitch Europe SA 03

N/092020 2015/05/12 2015/05/12 Abercrombie & Fitch Europe SA 03

N/092024 2015/05/12 2015/05/12 Caterpillar (NI) Limited 07

N/092025 2015/05/12 2015/05/12 Caterpillar (NI) Limited 11

N/092026 2015/05/12 2015/05/12 Caterpillar (NI) Limited 12

N/092027 2015/05/12 2015/05/12 Caterpillar (NI) Limited 37

N/092028 2015/05/12 2015/05/12 Caterpillar (NI) Limited 07

N/092029 2015/05/12 2015/05/12 Caterpillar (NI) Limited 11

N/092030 2015/05/12 2015/05/12 Caterpillar (NI) Limited 12

N/092031 2015/05/12 2015/05/12 Caterpillar (NI) Limited 37

N/092033 2015/05/12 2015/05/12 BRIONI S.p.A. 03

N/092034 2015/05/12 2015/05/12 BRIONI S.p.A. 09

N/092035 2015/05/12 2015/05/12 BRIONI S.p.A. 14

N/092036 2015/05/12 2015/05/12 BRIONI S.p.A. 18

N/092037 2015/05/12 2015/05/12 BRIONI S.p.A. 24

N/092038 2015/05/12 2015/05/12 BRIONI S.p.A. 25

N/092039 2015/05/12 2015/05/12 BRIONI S.p.A. 35

N/092077 2015/05/12 2015/05/12 Monster Energy Company 05

N/092078 2015/05/12 2015/05/12 Monster Energy Company 30

N/092079 2015/05/12 2015/05/12 Monster Energy Company 32

N/092096 2015/05/12 2015/05/12 MANUKA DOCTOR LIMITED 03

N/092097 2015/05/12 2015/05/12 MANUKA DOCTOR LIMITED 05

N/092098 2015/05/12 2015/05/12 MANUKA DOCTOR LIMITED 30

N/092106 2015/05/12 2015/05/12 上海龍福珠寶有限公司 14
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N/092107 2015/05/12 2015/05/12 上海龍福珠寶有限公司 35

N/092119 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 03

N/092120 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 09

N/092121 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 14

N/092122 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 18

N/092123 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 25

N/092124 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 03

N/092125 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 09

N/092126 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 14

N/092127 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 18

N/092128 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 25

N/092129 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 03

N/092130 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 09

N/092131 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 14

N/092132 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 18

N/092133 2015/05/12 2015/05/12 Art of Leather S.p.a. 25

N/092143 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092144 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/092145 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/092146 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092147 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092148 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092149 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/092150 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/092151 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092152 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092153 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092154 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/092155 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/092156 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092157 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092158 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092159 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/092160 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41
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N/092161 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092162 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092163 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092164 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/092165 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/092166 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092167 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092168 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092169 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/092170 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/092171 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092172 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092173 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092174 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/092175 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/092176 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092177 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092178 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092179 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/092180 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/092181 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092182 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092183 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092184 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/092185 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/092186 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092187 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092188 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092189 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/092190 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/092191 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092192 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092193 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092194 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39
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N/092195 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/092196 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092197 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092198 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092199 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/092200 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/092201 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092202 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092241 2015/05/12 2015/05/12 福建省鳳朝凰投資發展有限公司 18

N/092242 2015/05/12 2015/05/12 福建省鳳朝凰投資發展有限公司 25

N/092243 2015/05/12 2015/05/12 黃麗珍 30

N/092244 2015/05/12 2015/05/12 BERYL’S CHOCOLATE & CONFECTIONERY SDN. BHD. 30

N/092261 2015/05/12 2015/05/12 澳門永安製藥廠有限公司 05

N/092264 2015/05/12 2015/05/12 SEMATIC S.P.A. 06

N/092265 2015/05/12 2015/05/12 SEMATIC S.P.A. 07

N/092266 2015/05/12 2015/05/12 SEMATIC S.P.A. 37

N/092267 2015/05/12 2015/05/12 SEMATIC S.P.A. 42

N/092269 2015/05/12 2015/05/12 Hero AG 05

N/092270 2015/05/12 2015/05/12 Hero AG 29

N/092271 2015/05/12 2015/05/12 Hero AG 30

N/092272 2015/05/12 2015/05/12 Hero AG 05

N/092273 2015/05/12 2015/05/12 Hero AG 29

N/092274 2015/05/12 2015/05/12 Hero AG 30

N/092275 2015/05/12 2015/05/12 Adriano Goldschmied, LLC 35

N/092280 2015/05/12 2015/05/12 Genesco Brands, LLC 14

N/092281 2015/05/12 2015/05/12 Genesco Brands, LLC 18

N/092282 2015/05/12 2015/05/12 Genesco Brands, LLC 25

N/092283 2015/05/12 2015/05/12 Genesco Brands, LLC 35

N/092286 2015/05/12 2015/05/12 Akzo Nobel Coatings International B.V. 02

N/092297 2015/05/12 2015/05/12 ICHIBANYA CO., LTD. 43

N/092328 2015/05/12 2015/05/12 Adriano Goldschmied, LLC 25

N/092329 2015/05/12 2015/05/12 Adriano Goldschmied, LLC 35

N/092330 2015/05/12 2015/05/12 Sofresh Marketing Sdn. Bhd. 30

N/092338 2015/05/12 2015/05/12 黃黎明 18
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N/092339 2015/05/12 2015/05/12 IGG SINGAPORE PTE. LTD. 41

N/092340 2015/05/12 2015/05/12 北京億企通信息技術有限公司 42

N/092368 2015/05/12 2015/05/12 CTBAT International Co. Limited 34

N/092370 2015/05/12 2015/05/12  Davidoff & Cie SA 34

N/092373 2015/05/12 2015/05/12 Société Jas Hennessy & Co. 33

N/092374 2015/05/12 2015/05/12 RRI Financial, Inc. 43

N/092392 2015/05/12 2015/05/12 Davidoff & Cie SA 35

N/092393 2015/05/12 2015/05/12 Davidoff & Cie SA 39

N/092394 2015/05/12 2015/05/12 Davidoff & Cie SA 41

N/092395 2015/05/12 2015/05/12 Davidoff & Cie SA 43

N/092396 2015/05/12 2015/05/12 Davidoff & Cie SA 45

N/092406 2015/05/12 2015/05/12 裕澧環球貿易有限公司 32

N/092407 2015/05/12 2015/05/12 裕澧環球貿易有限公司 32

N/092451 2015/05/12 2015/05/12 晉江市湯姆斯鞋業有限公司 25

N/092452 2015/05/12 2015/05/12 DNA Diagnostics Center, Inc. 42

N/092453 2015/05/12 2015/05/12 DNA Diagnostics Center, Inc. 44

N/092454 2015/05/12 2015/05/12 DNA Diagnostics Center, Inc. 44

N/092457 2015/05/12 2015/05/12 DNA Diagnostics Center, Inc. 42

N/092458 2015/05/12 2015/05/12 DNA Diagnostics Center, Inc. 44

N/092459 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 05

N/092460 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 17

N/092461 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 29

N/092462 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 30

N/092463 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 31

N/092464 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 32

N/092465 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 33

N/092466 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 35

N/092467 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 39

N/092468 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 40

N/092469 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 44

N/092470 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 05

N/092471 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 17

N/092472 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 29

N/092473 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 30
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N/092474 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 31

N/092475 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 32

N/092476 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 33

N/092477 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 35

N/092478 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 39

N/092479 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 40

N/092480 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 44

N/092481 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 05

N/092482 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 17

N/092483 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 29

N/092484 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 30

N/092485 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 31

N/092486 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 32

N/092487 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 33

N/092488 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 35

N/092489 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 39

N/092490 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 40

N/092491 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 44

N/092492 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 05

N/092493 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 17

N/092494 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 29

N/092495 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 30

N/092496 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 31

N/092497 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 32

N/092498 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 33

N/092499 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 35

N/092500 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 39

N/092501 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 40

N/092502 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 44

N/092503 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 05

N/092504 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 17

N/092505 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 29

N/092506 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 30

N/092507 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 31
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N/092508 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 32

N/092509 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 33

N/092510 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 35

N/092511 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 39

N/092512 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 40

N/092513 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 44

N/092514 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 05

N/092515 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 17

N/092516 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 29

N/092517 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 30

N/092518 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 31

N/092519 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 32

N/092520 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 33

N/092521 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 35

N/092522 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 39

N/092523 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 40

N/092524 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 44

N/092525 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 05

N/092526 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 17

N/092527 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 29

N/092528 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 30

N/092529 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 31

N/092530 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 32

N/092531 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 33

N/092532 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 35

N/092533 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 39

N/092534 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 40

N/092535 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 44

N/092536 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 05

N/092537 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 17

N/092538 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 29

N/092539 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 30

N/092540 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 31

N/092541 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 32
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N/092542 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 33

N/092543 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 35

N/092544 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 39

N/092545 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 40

N/092546 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 44

N/092547 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 05

N/092548 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 17

N/092549 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 29

N/092550 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 30

N/092551 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 31

N/092552 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 32

N/092553 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 33

N/092554 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 35

N/092555 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 39

N/092556 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 40

N/092557 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 44

N/092563 2015/05/12 2015/05/12 SANG KEE RESTAURANT LIMITED 43

N/092564 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 05

N/092565 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 17

N/092566 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 29

N/092567 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 30

N/092568 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 31

N/092569 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 32

N/092570 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 33

N/092571 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 35

N/092572 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 39

N/092573 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 40

N/092574 2015/05/12 2015/05/12 種遠集團有限公司 44

N/092575 2015/05/12 2015/05/12 Discovery Communications, LLC 38

N/092576 2015/05/12 2015/05/12 Discovery Communications, LLC 41

N/092592 2015/05/12 2015/05/12 黃約翰 29

N/092604 2015/05/12 2015/05/12 廣州市天聰食品有限公司 29

N/092649 2015/05/12 2015/05/12 LOTUS DESIGNS商業有限公司

LOTUS DESIGNS - SOCIEDADE COMERCIAL LIMITADA

42
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N/092663 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 16

N/092664 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 18

N/092665 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 25

N/092666 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/092667 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 36

N/092668 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/092669 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/092670 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 42

N/092671 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/092672 2015/05/12 2015/05/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/092731 2015/05/12 2015/05/12 Confezioni Peserico S.p.A. 03

N/092732 2015/05/12 2015/05/12 Confezioni Peserico S.p.A. 14

N/092733 2015/05/12 2015/05/12 Confezioni Peserico S.p.A. 18

N/092734 2015/05/12 2015/05/12 Confezioni Peserico S.p.A. 25

N/092735 2015/05/12 2015/05/12 Confezioni Peserico S.p.A. 35

N/092740 2015/05/12 2015/05/12 中國天溢控股有限公司 32

N/092741 2015/05/12 2015/05/12 中國天溢控股有限公司 32

N/092742 2015/05/12 2015/05/12 中國天溢控股有限公司 32

N/092743 2015/05/12 2015/05/12 中國天溢控股有限公司 32

N/092744 2015/05/12 2015/05/12 中國天溢控股有限公司 32

N/092745 2015/05/12 2015/05/12 中國天溢控股有限公司 32

N/092746 2015/05/12 2015/05/12 中國天溢控股有限公司 32

N/092747 2015/05/12 2015/05/12 中國天溢控股有限公司 32

N/092748 2015/05/12 2015/05/12 中國天溢控股有限公司 32

N/092754 2015/05/12 2015/05/12 熱火國際餐飲有限公司

HEAT FOOD AND BEVERAGES INTERNATIONAL 

LIMITED

43

N/092755 2015/05/12 2015/05/12 鏢有限公司

DARTS COMPANY LIMITED

43

N/092756 2015/05/12 2015/05/12 鏢有限公司

DARTS COMPANY LIMITED

43

N/092774 2015/05/12 2015/05/12 江蘇酷博睿電器有限公司 07

N/092775 2015/05/12 2015/05/12 江蘇酷博睿電器有限公司 09

N/092776 2015/05/12 2015/05/12 江蘇酷博睿電器有限公司 10

N/092777 2015/05/12 2015/05/12 江蘇酷博睿電器有限公司 11
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N/092778 2015/05/12 2015/05/12 江蘇酷博睿電器有限公司 28

N/092779 2015/05/12 2015/05/12 江蘇酷博睿電器有限公司 37

N/092780 2015/05/12 2015/05/12 江蘇酷博睿電器有限公司 07

N/092781 2015/05/12 2015/05/12 江蘇酷博睿電器有限公司 09

N/092782 2015/05/12 2015/05/12 江蘇酷博睿電器有限公司 10

N/092783 2015/05/12 2015/05/12 江蘇酷博睿電器有限公司 11

N/092784 2015/05/12 2015/05/12 江蘇酷博睿電器有限公司 28

N/092785 2015/05/12 2015/05/12 江蘇酷博睿電器有限公司 37

N/092799 2015/05/12 2015/05/12 Autumnpaper Limited 09

N/092800 2015/05/12 2015/05/12 Autumnpaper Limited 14

N/092801 2015/05/12 2015/05/12 Autumnpaper Limited 18

N/092802 2015/05/12 2015/05/12 Autumnpaper Limited 25

N/092803 2015/05/12 2015/05/12 Autumnpaper Limited 35

N/092810 2015/05/12 2015/05/12 嘉興市美麗家食品有限責任公司 30

N/092811 2015/05/12 2015/05/12 嘉興市美麗家食品有限責任公司 31

N/092812 2015/05/12 2015/05/12 嘉興市美麗家食品有限責任公司 35

N/092813 2015/05/12 2015/05/12 嘉興市美麗家食品有限責任公司 43

N/092814 2015/05/12 2015/05/12 嘉興市美麗家食品有限責任公司 30

N/092815 2015/05/12 2015/05/12 嘉興市美麗家食品有限責任公司 31

N/092816 2015/05/12 2015/05/12 嘉興市美麗家食品有限責任公司 35

N/092817 2015/05/12 2015/05/12 嘉興市美麗家食品有限責任公司 43

N/092818 2015/05/12 2015/05/12 綠愛奥石油股份有限公司

OPEN JOINT STOCK COMPANY “OIL COMPANY “LUKOIL”

01

N/092819 2015/05/12 2015/05/12 綠愛奥石油股份有限公司

OPEN JOINT STOCK COMPANY “OIL COMPANY “LUKOIL”

03

N/092820 2015/05/12 2015/05/12 綠愛奥石油股份有限公司

OPEN JOINT STOCK COMPANY “OIL COMPANY “LUKOIL”

04

N/092821 2015/05/12 2015/05/12 綠愛奥石油股份有限公司

OPEN JOINT STOCK COMPANY “OIL COMPANY “LUKOIL”

01

N/092822 2015/05/12 2015/05/12 綠愛奥石油股份有限公司

OPEN JOINT STOCK COMPANY “OIL COMPANY “LUKOIL”

03

N/092823 2015/05/12 2015/05/12 綠愛奥石油股份有限公司

OPEN JOINT STOCK COMPANY “OIL COMPANY “LUKOIL”

04

N/092824 2015/05/12 2015/05/12 林政廷 44

N/092825 2015/05/12 2015/05/12 MARTINE SITBON FRANCE 09

N/092826 2015/05/12 2015/05/12 MARTINE SITBON FRANCE 14
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N/092827 2015/05/12 2015/05/12 MARTINE SITBON FRANCE 18

N/092828 2015/05/12 2015/05/12 MARTINE SITBON FRANCE 25

N/092829 2015/05/12 2015/05/12 MARTINE SITBON FRANCE 26

N/092834 2015/05/12 2015/05/12 普詮電子股份有限公司

POWERTRONICS CO., LTD.

05

N/092835 2015/05/12 2015/05/12 智園香港有限公司

Wisdom Garden Hong Kong Limited

42

N/092836 2015/05/12 2015/05/12 任浩天

REN, Hao Tian

29

N/092837 2015/05/12 2015/05/12 任浩天

REN, Hao Tian

30

N/092838 2015/05/12 2015/05/12 任浩天

REN, Hao Tian

43

N/092839 2015/05/12 2015/05/12 BELSTAFF GROUP S.A. 18

N/092840 2015/05/12 2015/05/12 BELSTAFF GROUP S.A. 25

N/092841 2015/05/12 2015/05/12 BELSTAFF GROUP S.A. 35

N/092842 2015/05/12 2015/05/12 BELSTAFF GROUP S.A. 18

N/092843 2015/05/12 2015/05/12 BELSTAFF GROUP S.A. 25

N/092844 2015/05/12 2015/05/12 BELSTAFF GROUP S.A. 35

N/092858 2015/05/12 2015/05/12 WMS Gaming Inc. 09

N/092859 2015/05/12 2015/05/12 Ameriprise Financial, Inc. 36

N/092860 2015/05/12 2015/05/12 BERLUTI 14

N/092861 2015/05/12 2015/05/12 BERLUTI 18

N/092862 2015/05/12 2015/05/12 BERLUTI 25

N/092863 2015/05/12 2015/05/12 MONDE-DU-FAYE SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA 25

N/092864 2015/05/12 2015/05/12 MONDE-DU-FAYE SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA 25

N/092865 2015/05/12 2015/05/12 Konami Gaming, Inc. 28

N/092866 2015/05/12 2015/05/12 Konami Gaming, Inc. 28

N/092867 2015/05/12 2015/05/12 Konami Gaming, Inc. 28

N/092868 2015/05/12 2015/05/12 Konami Gaming, Inc. 28

N/092869 2015/05/12 2015/05/12 Konami Gaming, Inc. 28

N/092870 2015/05/12 2015/05/12 Konami Gaming, Inc. 28

N/092871 2015/05/12 2015/05/12 Konami Gaming, Inc. 28

N/092872 2015/05/12 2015/05/12 Konami Gaming, Inc. 28

N/092874 2015/05/12 2015/05/12 Glide Enterprise Inc. 03
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N/092875 2015/05/12 2015/05/12 Glide Enterprise Inc. 03

N/092876 2015/05/12 2015/05/12 五花馬國際行銷股份有限公司 29

N/092877 2015/05/12 2015/05/12 五花馬國際行銷股份有限公司 30

N/092878 2015/05/12 2015/05/12 五花馬國際行銷股份有限公司 31

N/092879 2015/05/12 2015/05/12 五花馬國際行銷股份有限公司 32

N/092880 2015/05/12 2015/05/12 五花馬國際行銷股份有限公司 43

N/092894 2015/05/12 2015/05/12 Cheung Man Wai Munford 35

Gan Fuk Ching Regina

N/092895 2015/05/12 2015/05/12 Cheung Man Wai Munford 41

Gan Fuk Ching Regina

N/092896 2015/05/12 2015/05/12 張志民

Cheong, Chi Man

03

N/092897 2015/05/12 2015/05/12 安世商業（澳門）有限公司 36

N/092898 2015/05/12 2015/05/12 SUPREME PROSPERITY GROUP LTD. 29

N/092899 2015/05/12 2015/05/12 SUPREME PROSPERITY GROUP LTD. 30

N/092900 2015/05/12 2015/05/12 SUPREME PROSPERITY GROUP LTD. 32

N/092901 2015/05/12 2015/05/12 SUPREME PROSPERITY GROUP LTD. 43

N/092902 2015/05/12 2015/05/12 SUPREME PROSPERITY GROUP LTD. 29

N/092903 2015/05/12 2015/05/12 SUPREME PROSPERITY GROUP LTD. 30

N/092904 2015/05/12 2015/05/12 SUPREME PROSPERITY GROUP LTD. 32

N/092905 2015/05/12 2015/05/12 SUPREME PROSPERITY GROUP LTD. 43

N/092906 2015/05/12 2015/05/12 樂菓道食品有限公司 35

N/092907 2015/05/12 2015/05/12 RRI Financial, Inc. 43

N/092909 2015/05/12 2015/05/12 ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED 25

N/092910 2015/05/12 2015/05/12 ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED 25

N/092911 2015/05/12 2015/05/12 許麗霞 18

N/092912 2015/05/12 2015/05/12 許麗霞 25

N/092913 2015/05/12 2015/05/12 Marriott Worldwide Corporation 43

N/092914 2015/05/12 2015/05/12 Marriott Worldwide Corporation 43

N/092922 2015/05/12 2015/05/12 王海棠 34

N/092923 2015/05/12 2015/05/12 之設計有限公司

Chiii Design Ltd.

35

N/092926 2015/05/12 2015/05/12 KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 12

N/092927 2015/05/12 2015/05/12 KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 12
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N/092934 2015/05/12 2015/05/12 Shimano Inc. 28

N/092935 2015/05/12 2015/05/12 Shimano Inc. 28

N/092936 2015/05/12 2015/05/12 Amberozia Limited 14

N/092937 2015/05/12 2015/05/12 Amberozia Limited 35

N/092940 2015/05/12 2015/05/12 Amberozia Limited 14

N/092941 2015/05/12 2015/05/12 Amberozia Limited 35

N/092947 2015/05/12 2015/05/12 澳門歐美藥業有限公司 30

N/092948 2015/05/12 2015/05/12 澳門歐美藥業有限公司 32

N/092951 2015/05/12 2015/05/12 利基通訊控股有限公司 35

N/092952 2015/05/12 2015/05/12 利基通訊控股有限公司 35

N/092953 2015/05/12 2015/05/12 利基通訊控股有限公司 35

N/092956 2015/05/12 2015/05/12 衍生行有限公司 05

N/092957 2015/05/12 2015/05/12 衍生行有限公司 30

N/092958 2015/05/12 2015/05/12 深圳市萬普拉斯科技有限公司

Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd. 

09

N/092962 2015/05/12 2015/05/12 吳罩星

Ung Chau Seng

01

N/092963 2015/05/12 2015/05/12 Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. 05

N/092964 2015/05/12 2015/05/12 With Link Co. Ltd. 30

N/092965 2015/05/12 2015/05/12 With Link Co. Ltd. 43

N/092967 2015/05/12 2015/05/12 HOE INTERNATIONAL LTD. 33

N/092968 2015/05/12 2015/05/12 HOE INTERNATIONAL LTD. 33

N/092970 2015/05/12 2015/05/12 Friesland Brands B.V. 29

N/092971 2015/05/12 2015/05/12 Nu Mark LLC 09

N/092972 2015/05/12 2015/05/12 Nu Mark LLC 34

N/092973 2015/05/12 2015/05/12 Nu Mark LLC 34

N/092974 2015/05/12 2015/05/12 Nu Mark LLC 09

N/092975 2015/05/12 2015/05/12 Nu Mark LLC 34

N/092976 2015/05/12 2015/05/12 Nu Mark LLC 34

N/092977 2015/05/12 2015/05/12 Nu Mark LLC 09

N/092978 2015/05/12 2015/05/12 Nu Mark LLC 34

N/092979 2015/05/12 2015/05/12 Nu Mark LLC 34

N/092980 2015/05/12 2015/05/12 Nu Mark LLC 09

N/092981 2015/05/12 2015/05/12 Nu Mark LLC 34
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N/092982 2015/05/12 2015/05/12 Nu Mark LLC 34

N/092985 2015/05/12 2015/05/12 British American Tobacco (Brands) Inc. 34

N/092995 2015/05/12 2015/05/12 河北動感百匯經貿有限公司 18

N/092996 2015/05/12 2015/05/12 河北動感百匯經貿有限公司 25

N/092997 2015/05/12 2015/05/12 河北動感百匯經貿有限公司 18

N/092998 2015/05/12 2015/05/12 河北動感百匯經貿有限公司 25

N/093001 2015/05/12 2015/05/12 Skydream Company Ltd. 35

N/093002 2015/05/12 2015/05/12 Skydream Company Ltd. 42

N/093003 2015/05/12 2015/05/12 SOGEVINUS FINE WINES, S.A. 33

N/093004 2015/05/12 2015/05/12 SOGEVINUS FINE WINES, S.A. 33

N/093005 2015/05/12 2015/05/12 SOGEVINUS FINE WINES, S.A. 33

N/093006 2015/05/12 2015/05/12 SOGEVINUS FINE WINES, S.A. 33

N/093007 2015/05/12 2015/05/12 澳門世寶一人有限公司 42

N/093008 2015/05/12 2015/05/12 MASH STYLE LAB CO., LTD. 03

N/093009 2015/05/12 2015/05/12 MASH STYLE LAB CO., LTD. 16

N/093010 2015/05/12 2015/05/12 MASH STYLE LAB CO., LTD. 21

N/093011 2015/05/12 2015/05/12 MASH STYLE LAB CO., LTD. 24

N/093012 2015/05/12 2015/05/12 Montblanc-Simplo GmbH 14

N/093024 2015/05/12 2015/05/12 北京華贏凱來投資擔保有限公司 43

N/093025 2015/05/12 2015/05/12 北京華贏凱來投資擔保有限公司 42

N/093026 2015/05/12 2015/05/12 北京華贏凱來投資擔保有限公司 41

N/093027 2015/05/12 2015/05/12 北京華贏凱來投資擔保有限公司 39

N/093028 2015/05/12 2015/05/12 北京華贏凱來投資擔保有限公司 38

N/093029 2015/05/12 2015/05/12 北京華贏凱來投資擔保有限公司 37

N/093030 2015/05/12 2015/05/12 北京華贏凱來投資擔保有限公司 36

N/093031 2015/05/12 2015/05/12 北京華贏凱來投資擔保有限公司 35

N/093032 2015/05/12 2015/05/12 北京華贏凱來投資擔保有限公司 45

N/093033 2015/05/12 2015/05/12 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

35

N/093034 2015/05/12 2015/05/12 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

38

N/093035 2015/05/12 2015/05/12 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

35

N/093036 2015/05/12 2015/05/12 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

42
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N/093037 2015/05/12 2015/05/12 澳門名人蠟像館有限公司 35

N/093038 2015/05/12 2015/05/12 澳門名人蠟像館有限公司 41

N/093040 2015/05/12 2015/05/12 Montblanc-Simplo GmbH 14

N/093041 2015/05/12 2015/05/12 林鳳嬌 43

N/093042 2015/05/12 2015/05/12 BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD 28

N/093045 2015/05/12 2015/05/12 Universal Entertainment Corporation 09

N/093046 2015/05/12 2015/05/12 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/093047 2015/05/12 2015/05/12 LOUIS VUITTON MALLETIER 14

N/093048 2015/05/12 2015/05/12 LOUIS VUITTON MALLETIER 18

N/093049 2015/05/12 2015/05/12 LOUIS VUITTON MALLETIER 25

N/093050 2015/05/12 2015/05/12 LOUIS VUITTON MALLETIER 41

N/093051 2015/05/12 2015/05/12 雀氏（福建）實業發展有限公司 05

N/093052 2015/05/12 2015/05/12 深圳哈囉春天時裝有限公司 18

N/093053 2015/05/12 2015/05/12 Davidoff & Cie SA 34

N/093054 2015/05/12 2015/05/12 Banco de la Nación Argentina 36

N/093057 2015/05/12 2015/05/12 LIU WAN YING 14

N/093058 2015/05/12 2015/05/12 LIU WAN YING 35

N/093059 2015/05/12 2015/05/12 LIU WAN YING 14

N/093060 2015/05/12 2015/05/12 LIU WAN YING 35

N/093062 2015/05/12 2015/05/12 天璽國際藝術品拍賣有限公司 36

N/093064 2015/05/12 2015/05/12 澳門愉學坊補習中心有限公司

CENTRO DE EDUCAÇÃO APRENDE COMIGO (MACAU) 

LIMITADA, em inglês LEARN WITH ME (MACAU) LIMITED

16

N/093065 2015/05/12 2015/05/12 澳門愉學坊補習中心有限公司

CENTRO DE EDUCAÇÃO APRENDE COMIGO (MACAU) 

LIMITADA, em inglês LEARN WITH ME (MACAU) LIMITED

41

N/093066 2015/05/12 2015/05/12 Nipsea Holdings International Limited 02

N/093067 2015/05/12 2015/05/12 Nipsea Holdings International Limited 37

N/093068 2015/05/12 2015/05/12 Pfizer Inc. 05

N/093069 2015/05/12 2015/05/12 Pfizer Inc. 05

N/093070 2015/05/12 2015/05/12 Hualien Media Intl. Co. Ltd 09

N/093071 2015/05/12 2015/05/12 Hualien Media Intl. Co. Ltd 14

N/093072 2015/05/12 2015/05/12 Hualien Media Intl. Co. Ltd 16

N/093073 2015/05/12 2015/05/12 Hualien Media Intl. Co. Ltd 35

N/093074 2015/05/12 2015/05/12 Hualien Media Intl. Co. Ltd 41
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N/093075 2015/05/12 2015/05/12 廣西中煙工業有限責任公司 34

N/093076 2015/05/12 2015/05/12 廣西中煙工業有限責任公司 34

N/093077 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 14

N/093078 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 18

N/093079 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 21

N/093080 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 24

N/093081 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 25

N/093082 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 26

N/093083 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 35

N/093084 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 14

N/093085 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 18

N/093086 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 21

N/093087 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 24

N/093088 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 25

N/093089 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 26

N/093090 2015/05/12 2015/05/12 浙江華之毅時尚集團有限公司 35

N/093111 2015/05/12 2015/05/12 FMTM Distribution Ltd 25

N/093112 2015/05/12 2015/05/12 FMTM Distribution Ltd 26

N/093113 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 16

N/093114 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 21

N/093115 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 25

N/093116 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 29

N/093117 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 30

N/093118 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 32

N/093119 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 33

N/093120 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 16

N/093121 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 21

N/093122 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 25

N/093123 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 29

N/093124 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 30

N/093125 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 32

N/093126 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 33

N/093127 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 16

N/093128 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 21
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權利人
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N/093129 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 25

N/093130 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 29

N/093131 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 30

N/093132 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 32

N/093133 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 33

N/093134 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 16

N/093135 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 21

N/093136 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 25

N/093137 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 29

N/093138 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 30

N/093139 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 32

N/093140 2015/05/12 2015/05/12 EEG Management Services Limited 33

N/093141 2015/05/12 2015/05/12 建溢實業有限公司

KIN YAT INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

16

N/093142 2015/05/12 2015/05/12 金澳門文化有限公司 35

N/093144 2015/05/12 2015/05/12 LE STUDIO CHIC INTERNATIONAL CO., LTD. 03

N/093145 2015/05/12 2015/05/12 Caffé Bene Co., Ltd. 30

N/093146 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18

N/093147 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/093148 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18

N/093149 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/093150 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18

N/093151 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/093152 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18

N/093153 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/093154 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18

N/093155 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/093156 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18

N/093157 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/093158 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18

N/093159 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/093160 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18

N/093161 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/093162 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18
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N/093163 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/093164 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18

N/093165 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/093166 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18

N/093167 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/093168 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18

N/093169 2015/05/12 2015/05/12 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/093170 2015/05/12 2015/05/12 金安記食品廠有限公司 29

N/093171 2015/05/12 2015/05/12 金安記食品廠有限公司 30

N/093172 2015/05/12 2015/05/12 中國幹細胞集團上海生物科技有限公司

China Stem Cell Group Shanghai Biotechnology Co., Ltd.

44

N/093173 2015/05/12 2015/05/12 金春善 36

N/093174 2015/05/12 2015/05/12 610餐飲有限公司 43

N/093175 2015/05/12 2015/05/12 WMS Gaming Inc. 09

N/093176 2015/05/12 2015/05/12 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/093177 2015/05/12 2015/05/12 LOUIS VUITTON MALLETIER 14

N/093178 2015/05/12 2015/05/12 LOUIS VUITTON MALLETIER 18

N/093179 2015/05/12 2015/05/12 LOUIS VUITTON MALLETIER 25

N/093182 2015/05/12 2015/05/12 Quinwood Limited 30

N/093210 2015/05/12 2015/05/12 安谷通信技術（深圳）有限公司 09

N/093212 2015/05/12 2015/05/12 鮮綠園（深圳）果蔬飲料有限公司 32

N/093217 2015/05/12 2015/05/12 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 41

N/093218 2015/05/12 2015/05/12 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 41

N/093219 2015/05/12 2015/05/12 LEVIN人力資源發展（澳門）有限公司 35

N/093220 2015/05/12 2015/05/12 AstraZeneca AB 05

N/093221 2015/05/12 2015/05/12 City Silver Limited 41

N/093222 2015/05/12 2015/05/12 City Silver Limited 43

N/093223 2015/05/12 2015/05/12 City Silver Limited 41

N/093224 2015/05/12 2015/05/12 City Silver Limited 43

N/093227 2015/05/12 2015/05/12 黃甫山 35

N/093228 2015/05/12 2015/05/12 Universal Entertainment Corporation 09

N/093230 2015/05/12 2015/05/12 深圳市賢達信息技術有限公司 17

N/093233 2015/05/12 2015/05/12 曹海燕 05

N/093241 2015/05/12 2015/05/12 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05
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部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

編號 N.º N/080831

註冊日期 Data de registo 2015/05/12

批示日期 Data de despacho 2015/05/12

權利人 Titular 威寶國際企業有限公司

分類 Classe 30

根據第216條，結合第214條第2款a）項的規定，拒絕“咖啡；茶；糖；冰糖燕窩；蟲草雞精；杏仁糊；穀粉製食品；穀類製

品；食用麥芽膏；以穀物為主的零食小吃；豆粉；茯苓粉；食用冰；食鹽；醋；藏紅花（佐料）；酵母；食品用香料（不包括

含醚香料和香精油）；食用預製穀蛋白”產品的註冊，但批給“人參糖”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/080833

註冊日期 Data de registo 2015/05/12

批示日期 Data de despacho 2015/05/12

權利人 Titular 威寶國際企業有限公司

分類 Classe 05

根據第216條，結合第214條第2款a）項的規定，拒絕“醫用珍珠粉；枸杞；淨化劑；動物用膳食補充劑；殺寄生蟲劑；牙用光

潔劑”產品的註冊，但批給“補藥；人參；中藥成藥；醫用營養品；中藥袋”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/080839

註冊日期 Data de registo 2015/05/12

批示日期 Data de despacho 2015/05/12

權利人 Titular 威寶國際企業有限公司

分類 Classe 32

根據第216條，結合第214條第2款a）項的規定，拒絕“啤酒；果汁；酸梅湯；無酒精的開胃酒；礦泉水（飲料）；花生乳（無

酒精飲料）”產品的註冊，但批給“無酒精飲料；植物飲料；飲料製作配料”產品的商標註冊申請。

編號 N.º N/086248

註冊日期 Data de registo 2015/05/12

批示日期 Data de despacho 2015/05/12

權利人 Titular P.C.K IMPORT-EXPORT

分類 Classe 30

Foram recusados os produtos «café, chá, cacau, açúcar; tapioca e sagú; sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de ce-

reais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal; mostarda, vi-

nagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar. Sanduíches, pizas; crepes (alimentação); biscoitos; bolos; tostas; 

guloseimas; chocolate; bebidas à base de cacau, de café, de chocolate ou de chá» , mas foi concedido apenas o produto «arroz» 

do pedido de registo de marca, nos termos do art.º 216.º, conjugado com o art.º 204.º

編號 N.º N/086249

註冊日期 Data de registo 2015/05/12

批示日期 Data de despacho 2015/05/12

權利人 Titular P.C.K IMPORT-EXPORT

分類 Classe 31

Foram recusados os produtos «produtos agrícolas não preparados nem transformados; frutos e legumes frescos; cereais em 

grão não processados» , mas foi concedido apenas o produto «arroz não processado» do pedido de registo de marca, nos ter-

mos do art.º 216.º, conjugado com o art.º 204.º
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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/076297 2015/05/11 MAHOU, S.A. 32 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/076298 2015/05/11 MAHOU, S.A. 35 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/080832 2015/05/11 威寶國際企業有限公司 29 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/080840 2015/05/11 威寶國際企業有限公司 31 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/083524 2015/05/11 林楓

Lam Fong

03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

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/083525 2015/05/11 林楓

Lam Fong

03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

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/085352 2015/05/05 澳門豆撈（豆佬）集團有限

公司

32 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

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/085353 2015/05/05 澳門豆撈（豆佬）集團有限

公司

34 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

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/085354 2015/05/05 澳門豆撈（豆佬）集團有限

公司

29 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

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/085355 2015/05/05 澳門豆撈（豆佬）集團有限

公司

30 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

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/085755 2015/05/05 Bernardo Manuel Pimenta 

Diogo Barreiros

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款

c）項，適用於第214條第1款a）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 c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável 

ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/085864 2015/05/11 龐林超

Pong Lam Chio

25 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第

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
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente
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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/086205 2015/05/11 嘉迪國際有限公司

GREAT TACT 

INTERNATIONAL 

LIMITED

18 第214條第1款c）項及第9條第1款c）項，適用於第214

條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/086206 2015/05/11 嘉迪國際有限公司

GREAT TACT 

INTERNATIONAL 

LIMITED

25 第214條第2款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款

c）項，適用於第214條第1款a）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 c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável 

ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/086259 2015/05/11 E EARTH (ASIA) LTD. 03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第

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/086712 2015/05/11 謝芳

XIE FANG 

03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

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/087007 2015/05/11 Proenza Schouler, LLC 18 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/087008 2015/05/11 Proenza Schouler, LLC 25 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/087490 2015/05/11 河南中煙工業有限責任公司 34 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 

do art.º 215.º

N/089213 2015/05/11 澳門富豪酒店有限公司 30 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, conju-

gado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/089268 2015/05/12 IGT 28 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, conju-

gado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/089621 2015/05/05 GEORGIA-PACIFIC 

GYPSUM LLC

17 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrario, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º
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N.º
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Requerente
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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/089622 2015/05/05 GEORGIA-PACIFIC 

GYPSUM LLC

19 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrario, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/090639 2015/05/05 澳門永安製藥廠有限公司 05 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrario, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/090973 2015/05/05 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT 

LIMITED

09 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/090974 2015/05/05 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT 

LIMITED

28 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/090975 2015/05/05 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT 

LIMITED

41 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/090976 2015/05/05 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT 

LIMITED

42 第214條第2款a）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/091055 2015/05/05 衍生行有限公司 05 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrario, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/091265 2015/05/05 張少華

Cheong Sio Wa

34 第214條第2款a）項，結合第214條第3款的相反和第199

條第1款b）項。

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 3 

do art.º 214.º, a contrario, e a alínea b) do n.º 1 do art.º 

199.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/000049

(49-M)

P/000093

(93-M)

P/000094

(94-M)

P/000095

(95-M)

P/000096

(96-M)

P/009157

(8905-M)

P/009158

(8906-M)

P/009159

(8907-M)

P/009160

(8908-M)

P/009874

(9702-M)

P/010573

(10366-M)

N/006500 N/006666 N/006953



N.º 22 — 3-6-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10623

編號

N.º

N/006954 N/006991 N/006995 N/007000 N/007024 N/007027 N/007032

N/007046 N/007049 N/007054 N/007214 N/007280 N/007281 N/007597

N/008146 N/008147 N/008148 N/008149 N/008150 N/008151 N/008152

N/008153 N/008154 N/008155 N/008156 N/008157 N/008158 N/008159

N/008160 N/008161 N/008162 N/008163 N/008217 N/008218 N/008219

N/008220 N/008221 N/008222 N/008223 N/008224 N/008278 N/008279

N/008281 N/008282 N/008305 N/029729 N/029730 N/029798 N/029799

N/029800 N/029801 N/030577 N/030768 N/030769 N/030770 N/030771

N/030772 N/030773 N/030779 N/030780 N/030899 N/030912 N/030913

N/030914 N/030915 N/031042 N/031043 N/031044 N/031045 N/031046

N/031140 N/031144 N/031146 N/031152 N/031153 N/031156 N/031253

N/031254 N/031255 N/031514 N/031515 N/031573 N/031674 N/031734

N/031735 N/031736 N/031745 N/031746 N/031747 N/031748 N/031749

N/031750 N/031752 N/031753 N/031754 N/031875 N/031876 N/031934

N/032020 N/032022 N/032148 N/032149 N/032150 N/032191 N/032192

N/032193 N/032194 N/032195 N/032196 N/032197 N/032198 N/032199

N/032200 N/032439 N/032440 N/032446 N/032447 N/032448 N/032449

N/032450 N/032468 N/032723 N/032724 N/032725 N/032726 N/032727

N/032728 N/032729 N/032730 N/032905 N/032906 N/032907 N/033011

N/033012 N/033013 N/033014 N/033015 N/033016 N/033017 N/033018

N/033019 N/033020 N/033021 N/033022 N/033140 N/033141 N/033752

N/033804 N/033805 N/033806 N/033807 N/033868 N/034126 N/034127

N/034128 N/034812 N/035084 N/035085 N/035090 N/035091 N/035124

N/035160 N/035161 N/035162 N/035163 N/035236 N/035237 N/035238

N/035319 N/035320 N/035321 N/035322 N/035446 N/035447 N/035448

N/035449 N/035450 N/035451 N/035484 N/035485 N/035486 N/035487

N/035488 N/035489 N/035490 N/035491 N/035492 N/035493 N/035494

N/035495 N/035496 N/035497 N/035783 N/035784 N/035785 N/035786

N/035787

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/000049

(49-M)

P/000093

(93-M)

2015/05/05 轉讓

Transmissão

獅子油公司

Lam Siu Yue 

(Negociando como Lion 

Medicated Oil Co.)

林嘉熙

Lam Kar Hei, com sede em Flat 

D, 7/F, Carrie Court, No.22 Man Fuk 

Road, Waterloo Hill, Kowloon, Hong 

Kong
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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/001301

(1206-M)

P/003852

(3723-M)

P/003918

(3789-M)

P/003919

(3790-M)

P/003920

(3791-M)

P/003921

(3792-M)

P/003929

(3800-M)

P/004195

(4064-M)

P/004220

(4089-M)

P/004221

(4090-M)

P/004222

(4091-M)

P/004231

(4100-M)

P/004232

(4101-M)

P/004233

(4102-M)

P/004250

(4119-M)

P/004255

(4124-M)

P/005370

(5228-M)

P/005434

(5292-M)

P/005435

(5293-M)

P/005439

(5297-M)

P/005464

(5322-M)

P/005465

(5323-M)

P/005466

(5324-M)

P/005467

(5325-M)

P/005468

(5326-M)

P/005469

(5327-M)

P/005470

(5328-M)

P/005471

(5329-M)

2015/05/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

CHRYSLER GROUP 

LLC

FCA US LLC

P/005618

(5476-M)

2015/04/30 轉讓

Transmissão

POLAROID 

CORPORATION

PLR IP HOLDINGS, LLC, com sede 

em 4350 Baker Road, Minnetonka, 

Minnesota 55343, U.S.A.

P/006325

(6150-M)

2015/05/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

CHRYSLER GROUP 

LLC

FCA US LLC

P/007819

(7589-M)

N/000705

N/000706

2015/04/30 更改地址

Modificação 

de sede

Itochu Corporation 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka, 

530-8448, Japan 

2015/04/30 轉讓

Transmissão

Itochu Corporation 1) Itochu Corporation, com sede 

em 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, 530-8448, Japan 

2) 泛盛國際有限公司

 PAN SENCO INTERNATIONAL 

(H.K.) COMPANY LIMITED, com 

sede em 22/F., Universal House, 

229-230 Gloucester Road, Causeway 

Bay, Hong Kong

N/002829 2015/05/07 更改地址

Modificação 

de sede

Elster Metering Limited 11 th Floor, Colmore Plaza, 20 Colmore 

Circus Queenway, Birmingham, West 

Midlands, B4 6AT, United Kingdom

2015/05/07 轉讓

Transmissão

Elster Metering Limited Elster Water Metering Limited, 

com sede em 11 th Floor, Colmore 

Plaza, 20 Colmore Circus Queenway, 

Birmingham, West Midlands, B4 6AT, 

United Kingdom
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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/003073

N/003074

N/003075

N/003076

2015/05/07 更改地址

Modificação 

de sede

Audrey Margaret Stow Flat A, Floor 8, Edificio Va Iong, 

Avenida do Infante D. Henrique, 

Macau

N/014717 2015/05/05 轉讓

Transmissão

BONJOUR COSMETIC 

(OVERSEAS) LIMITED

Richly Fine Limited, com sede em 

10/F., Bonjour Tower, 3 Yuk Yat Street, 

Tokwawan, Kowloon, Hong Kong

N/016856 2015/04/30 轉讓

Transmissão

JONES INVESTMENT 

CO., INC.

ONE JEANSWEAR GROUP INC., 

com sede em 1441 Broadway, New 

York, New York 10018, E.U.A.

N/026740 2015/05/05 轉讓

Transmissão

BONJOUR COSMETIC 

(OVERSEAS) LIMITED

Richly Fine Limited, com sede em 10/F., 

Bonjour Tower, 3 Yuk Yat Street, 

Tokwawan, Kowloon, Hong Kong

N/030577 2015/05/06 更改地址

Modificação 

de sede

邱慰愿

IAO WAI UN

澳門慕拉士大馬路 205-207號泉福工業

大廈6/C

N/030768

N/030769

N/030770

N/030771

N/030772

N/030773

2015/04/30 更改地址

Modificação 

de sede

T.R.B. International S.A. Chemin du Pavillon 5, 1218 Grand-

-Saconnex, Switzerland

N/031514

N/031515

N/031573

2015/05/06 更改認別資料

Modificação 

de identidade

C.S.S. Jewellery Co., Ltd. 粵港澳湛周生生珠寶金行有限公司

C. S. S. Jewellery Co. Limited

N/031734

N/031735

N/031736

2015/05/11 更改地址

Modificação 

de sede

凱旋門酒店管理有限公司

Companhia de 

Administração Hotelaria 

Arco do Triunfo 

Limitada / Arc 

of Triumph Hotel 

Management Company 

Limited

澳門新口岸宋玉生廣場322-362號誠豐

商業中心16樓

N/031745

N/031746

N/031747

N/031748

N/031749

N/031750

2015/05/06 更改認別資料

Modificação 

de identidade

C.S.S. Jewellery Co., Ltd. 粵港澳湛周生生珠寶金行有限公司

C. S. S. Jewellery Co. Limited

N/032191

N/032192

N/032193

N/032194

N/032195

N/032196

N/032197

N/032198

N/032199

N/032200

2015/05/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

SOCIEDADE DE 

INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO PUN 

KENG VAN, S.A.R.L.

畔景灣置業發展股份有限公司

N/032439

N/032440

2015/05/11 更改地址

Modificação 

de sede

Hublot S.A., Geneve Rue du Rhône 30, 1204 Geneva, 

Switzerland

N/033140

N/033141

2015/05/06 更改認別資料

Modificação 

de identidade

C.S.S. Jewellery Co., Ltd. 粵港澳湛周生生珠寶金行有限公司

C. S. S. Jewellery Co. Limited
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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/034013

N/034014

N/034015

N/034016

N/034017

N/034018

N/034019

N/034020

N/034021

N/034022

N/034023

N/034024

N/034025

N/034026

N/034027

N/034028

N/034029

N/034030

N/034031

N/034032

N/034033

N/034034

N/034035

N/034036

N/034037

N/034038

N/034039

N/034040

N/034041

N/034042

N/034043

N/034044

N/034045

N/034046

N/034047

N/034048

2015/05/06 更改認別資料

Modificação 

de identidade

WENDY’S 

INTERNATIONAL, 

INC.

Wendy’s International, LLC

2015/05/06 更改地址

Modificação 

de sede

Wendy’s International, 

LLC

One Dave Thomas Boulevard, Dublin, 

Ohio 43017, U.S.A.

N/034812 2015/05/06 更改地址

Modificação 

de sede

鄧惠貞

Tang Vai Cheng

澳門文第士街6C/6D百德大廈地下B舖

N/035783

N/035784

N/035785

N/035786

N/035787

2015/05/11 更改地址

Modificação 

de sede

LOEWE S.A. Calle Goya 4, Madrid 28001 Spain

N/037011

N/037012

N/037013

2015/05/05 轉讓

Transmissão

BONJOUR COSMETIC 

(OVERSEAS) LIMITED

Richly Fine Limited, com sede em 10/F., 

Bonjour Tower, 3 Yuk Yat Street, 

Tokwawan, Kowloon, Hong Kong

N/037519 2015/05/11 更改地址

Modificação 

de sede

DEBENHAMS 

RETAIL PLC

10 Brock Street, Regent’s Place, 

London, NW1 3FG, England

N/043845

N/043846

N/043847

N/043848

2015/04/30 轉讓

Transmissão

Templeton Asset 

Management Limited

Franklin Templeton Capital Holdings 

Private Limited, com sede em 7, 

Temasek Boulevard, #38-03, Suntec 

Tower One, Singapore, 038987, 

Singapore

N/044988 2015/04/30 更改認別資料

Modificação 

de identidade

TASAKI SHINJU CO., 

LTD.

TASAKI & Co., Ltd.

N/045250

N/045251

2015/04/30 轉讓

Transmissão

ASSA ABLOY AB ASSA ABLOY Branding S.à.r.l, com 

sede em 11-13 Boulevard de la Foire, 

L-1528 Luxembourg, Luxembourg

N/048048

N/048049

2015/05/07 更改地址

Modificação 

de sede

Hanwha L & C 

Corporation 

26, Eulji-Ro 5-Gil, Jung-Gu, Seoul 100-

-210, Korea

N/051163 2015/05/07 更改地址

Modificação 

de sede

Wong Sio Wan aliás 

Margaret Wong Stow

Flat A, Floor 8, Edificio Va Iong, 

Avenida do Infante D. Henrique, 

Macau
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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/057224

N/057225

N/057226

N/057227

2015/04/30 轉讓

Transmissão

Templeton Asset 

Management Limited

Franklin Templeton Capital Holdings 

Private Limited, com sede em 7, 

Temasek Boulevard, #38-03, Suntec 

Tower One, Singapore, 038987, 

Singapore

N/066420

N/066421

N/066422

2015/05/05 轉讓

Transmissão

BONJOUR COSMETIC 

(OVERSEAS) LIMITED

Richly Fine Limited, com sede em 10/F., 

Bonjour Tower, 3 Yuk Yat Street, 

Tokwawan, Kowloon, Hong Kong

N/075200 2015/05/05 更改認別資料

Modificação 

de identidade

CHRYSLER GROUP 

LLC

FCA US LLC

N/077942

N/077943

N/077944

N/077945

N/083158

N/083159

N/083160

N/083161

N/085346

N/085347

N/088559

N/088560

N/092083

N/092084

N/092085

N/092086

N/092087

N/092088

N/092434

N/092435

2015/05/06 轉讓

Transmissão

卡萊美貿易（澳門離岸商

業服務）有限公司

COLOURMIX 

TRADING (MACAO 

COMMERCIAL 

OFFSHORE) LIMITED

卡萊美化妝品有限公司，地址為香港新

界葵涌大連排道192-200號偉倫中心二

期10樓

COLOURMIX COSMETICS 

COMPANY LIMITED, com sede em 

10th Floor, Wyler Centre Phase II, 192-

-200 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, 

New Territories, Hong Kong

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/76995 Mactugal Groups Ltd 中級法院

TSI

Ac. de 5/03/2015

Proc. n.º 796/2014

23/03/2015

2 N/73829

 N/73830

Eva Airways Corporation 中級法院

TSI

Ac. de 19/03/2015

Proc. n.º 808/2014

16/04/2015

1 N/57715 Galaxy Entertainment Licensing Ltd 中級法院

TSI

Ac. de 26/03/2015

Proc. n.º 828/2014

20/04/2015

3 N/12111 The HongKong Land Company Limited 初級法院

TJB

CV1-14-0026-CRJ 16/04/2015

1 中級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
2 中級法院廢止經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
3 初級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
1 O Acordão do TSI, manteve o despacho da DSE de recusa da marca.
2 O Acordão do TSI, revogou o despacho da DSE de recusa da marca. 
3 O TJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.
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放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/096891 2015/05/07 Cartier International AG 14

N/096892 2015/05/07 Cartier International AG 35

部分放棄

Renúncia parcial

編號

N.º

批示日期

Data de 

despacho

權利人

Titular

放棄部分

Parte renunciada

N/075768 2015/05/07 GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A. Motores (excepto para veículos terrestres); 

juntas e componentes de transmissão (excepto 

para veículos terrestres); tractores sem ser para 

veículos terrestres; transportadoras; veículos 

guiados automaticamente para mover materiais, 

sistemas para manuseamento e armazenamento.

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/092348 2015/04/08 廈門市斯巴特進出口有限公司 Wenger S.A.

N/092349 2015/04/08 廈門市斯巴特進出口有限公司 Wenger S.A.

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/090277 2015/04/01 SUNG A CHO  CHANEL

N/090278 2015/04/01 SUNG A CHO  CHANEL
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營業場所名稱及標誌之保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

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

提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期

限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento 

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.

續期

Renovação

編號N.º E/000058

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的設計及新型註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下

列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e 

de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

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

D/959

D/960

Ferrari S.P.A. 中級法院

TSI

Ac. de 12/3/2015

Proc. n.º 755/2014

08/4/2015

中級法院廢止經濟局之批示，並命令更正有關註冊申請。

O Acordão do TSI revogou o despacho da DSE e ordenou a rectificação dos pedidos de registo.

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。
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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/000811

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/07/09

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[73] 權利人 Titular : 沃克數字桌面系統有限責任公司

   WALKER DIGITAL TABLE SYSTEMS, LLC

 地址 Endereço  : Two High Ridge Park Rd., Stamford, CT 06905, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : J．S．沃克

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

ZL200880012338.1 2008/02/15 CN 102316943B 2015/03/25

[51] 分類 Classificação  : A63F1/00

[54] 標題 Título  : 桌面遊戲中籌碼放置的重定性。

   Re-caracterização de apostas com fichas em jogos de mesa.

[57] 摘要 Resumo  : 借助於引入籌碼放置重定性的概念來以更多冒險和勝出機會使桌面遊戲更令人興奮。玩家對遊

戲中的事件進行初始籌碼放置，並且在獲悉關於遊戲中間結局的信息之後，玩家被提供以一些

方式改變初始籌碼放置的機會。所述改變可以以置於初始籌碼放置頂部的標志表示。對重定性

的籌碼放置的賠率可以更利於或不利於玩家。 

 附圖 Figura : 

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

2007/02/16 60/890,328 美國 Estados Unidos da América

2007/06/11 60/943,171 美國 Estados Unidos da América

2007/12/07 61/012,230 美國 Estados Unidos da América

2008/01/11 61/020,470 美國 Estados Unidos da América

2008/01/24 61/023,290 美國 Estados Unidos da América

2008/01/30 61/024,827 美國 Estados Unidos da América

2008/02/14 61/028,555 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001156

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/07/15

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[73] 權利人 Titular : EPX株式會社

   EPX CORPORATION

 地址 Endereço  : 日本東京都台東區壽2-1-13偕樂大廈3F

   Kairaku Bldg. 3F, 2-1-13 Kotobuki, Taito-ku, Tokyo 111-0042 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 熊谷浩, 宮崎貴行 

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

ZL201180057116.3 2011/11/28 CN 103282088B 2015/03/25

[51] 分類 Classificação  : A63F5/04

[54] 標題 Título  : 圖像處理裝置及其方法。

   Dispositivo para processamento de imagens e seu método.

[57] 摘要 Resumo  : 通過60fps的偶數幀的處理描繪30fps的區域的下半部分，通過60fps的奇數幀的處理描繪30fps

的區域的上半部分。此外，在60fps的區域中每次都進行描繪。因此，與通過奇數幀以及偶數幀

共同描繪30fps的圖像整體的情况相比，可以减輕處理部（70）一半的處理負荷。這樣，就可以

通過適當的幀速率顯示包含處理負荷較大的演出用動畫或者演出用軸等的多種影像。 

 附圖 Figura : 

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

2010/11/29 2010-265169 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001660

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[73] 權利人 Titular : 阿斯利康（瑞典）有限公司

   ASTRAZENECA AB

 地址 Endereço  : 瑞典南泰利耶

   Sodertalje, Sweden

 國籍 Nacionalidade  : 瑞典 Sueca 

[73] 權利人 Titular : 阿雷生物藥品公司

   ARRAY BIOPHARMA INC.

 地址 Endereço  : 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : N．F．巴特曼, P．R．格勒特, K．J．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

ZL200980120227.7 2009/03/26 CN 102046156B 2014/12/17

[51] 分類 Classificação  : A61K9/48, A61K9/14, A61K31/4184, C07D235/06
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[54] 標題 Título  : 藥物組合物271。

   Composição farmacêutica de 271.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及含有6-(4-溴-2-氯-苯基氨基)-7-氟-3-甲基-3H-苯并咪唑-5-甲酸(2-羥基-乙氧基)-酰

胺的硫酸氫鹽及其溶劑合物、結晶形式和無定形形式的藥物組合物，涉及所述組合物作為藥物

的用途，和涉及製備所述組合物的方法。 

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

2008/03/28 61/040372 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001662

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[73] 權利人 Titular : 比肯燈飾國際有限公司

   Beacon Lighting International Limited

 地址 Endereço  : Room 2501, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade  : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

[72] 發明人 Inventor : 喬．維萊拉 

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

ZL200880131045.5 2008/12/19 CN 102165252B 2014/12/17

[51] 分類 Classificação  : F21V33/00

[54] 標題 Título  : 組合的天花板風扇和燈具。

   Ventilador de tecto e instalação de luz que são combinados.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了一種具有葉片（1-4）的組合的天花板風扇和燈具（10），該葉片（1-4）當天花板風扇不用時

縮回且存放在包括發光器件的外殼（12）上，且當風扇使用時在離心力的作用下伸出。葉片以既

緊凑地存放在外殼上又提供合理的空氣動力學性能的方式形成。每個葉片當在其存放位置時部

分地重叠相鄰的葉片，且葉片被形成以允許這樣的堆叠同時限制存放的葉片的裝配的總高度。 

 附圖 Figura : 

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

2008/09/30 2008905097 澳大利亞 Austrália

2008/10/05 2008905201 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : J/001669

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[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 
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[72] 發明人 Inventor : A．格里芬

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

ZL201080017452.0 2010/02/19 CN 102405213B 2014/11/19

[51] 分類 Classificação  : C07D241/04, A61K31/495, A61P25/18

[54] 標題 Título  : 靶向於組胺H3受體的環丙基酰胺衍生物。

   Derivados de «cyclopropyl amide» orientados para receptor de «histamine h3».

[57] 摘要 Resumo  : 本申請公開了至少一種環丙基酰胺衍生物、至少一種包含至少一種本申請所述環丙基酰胺衍生

物的藥物組合物及至少一種使用至少一種本申請所述環丙基酰胺衍生物治療至少一種組胺H3

受體相關病症的方法。 

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

2009/02/20 61/154,067 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001670

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[73] 權利人 Titular : 輝瑞股份有限公司

   Pfizer Limited

 地址 Endereço  : Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[73] 權利人 Titular : ICAGEN公司

   Icagen, Inc.

 地址 Endereço  : 4222 Emperor Boulevard, Suite 350, Durham, North Carolina, 27703, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : S．博杜安, M．C．勞弗斯韋勒, C．J．馬克沃思, B．E．馬倫, D．S．米蘭, D．J．羅森, S．M．賴斯

特, 佐佐木小介, R．I．斯托爾, P．A．斯圖普爾, N．A．斯溫, C．W．韋斯特, 周淑蘭

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

ZL201080011374.3 2010/01/06 CN 102348697B 2014/12/10

[51] 分類 Classificação  : C07D263/50, C07D277/18, C07D285/08, C07D413/12, C07D417/12, C07D275/03

[54] 標題 Título  : 磺酰胺衍生物。

   Derivados de «sulfonamide».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及下式所示的化合物：及其藥學上可接受的鹽、溶劑合物或互變異構物，以及該化合

物的製備方法、製備方法中所用的中間體、含該化合物的組合物、及該化合物的用途，特別是用

於治療疼痛。 

 附圖 Figura : 

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

2009/01/12 61/143,920 美國 Estados Unidos da América

2009/09/25 61/245,726 美國 Estados Unidos da América

2009/11/06 61/258,760 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001671

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[73] 權利人 Titular : 安米林藥品有限責任公司

   Amylin Pharmaceuticals, LLC

 地址 Endereço  : 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[73] 權利人 Titular : 阿爾克梅斯製藥愛爾蘭有限公司

   Alkermes Pharma Ireland Limited

 地址 Endereço  : Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, Ireland

 國籍 Nacionalidade  : 愛爾蘭 Irlandesa 

[72] 發明人 Inventor : S．G．賴特 WRIGHT, Steven G., T．克里斯滕森 CHRISTENSON, Troy, T．Y．耶奧 YEOH, 

Thean Y., M．E．賴基 RICKEY, Michael E., J．M．霍茨 HOTZ, Joyce M., R．庫馬 KU-

MAR, Rajesh, H．R．科斯坦蒂諾 COSTANTINO, Henry R., C．史密斯 SMITH, Christine, 

D．M．洛肯斯加德 LOKENSGARD, David M., J．T．H．翁 ONG John T.H., M．菲內曼 FI-

NEMAN Mark

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

ZL200580019229.9 2005/04/15 CN 101065116B 2014/11/19

[51] 分類 Classificação  : A61K38/22, A61K38/26, A61K9/50, A61K9/10, A61K47/26, A61K47/38, A61P3/10

[54] 標題 Título  : 包含多肽和糖的基於丙交酯/乙交酯共聚物的緩釋微膠囊。

   Microcápsulas de libertação sustentada baseadas em «poly (lactide-co-glycolide)» que 

compreendem «polypeptide» e açúcar.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及生物活性多肽緩釋用組合物，和形成及使用所述生物活性多肽緩釋用組合物的方

法。本發明緩釋組合物包含其中分散有生物活性多肽和糖的生物相容性聚合物。 

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

2004/04/15 60/563,245 美國 Estados Unidos da América

2005/04/13 11/104,877 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001672

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[73] 權利人 Titular : 國立大學法人大阪大學

   OSAKA UNIVERSITY

 地址 Endereço  : 1-1, Yamadaoka,Suita-Shi, Osaka 565-0871 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[73] 權利人 Titular : 國立大學法人京都大學

   KYOTO UNIVERSITY

 地址 Endereço  : 36-1, Yoshida-Honmachi, Sakyo-Ku, Kyoto-Shi, Kyoto, 6068501 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 關口清俊 Kiyotoshi SEKIGUCHI, 二木杉子 Sugiko FUTAKI, 溪口征雅 Yukimasa TANI-

GUCHI, 林麻利亞 Maria HAYASHI, 中辻憲夫 Norio NAKATSUJI, 宮崎隆道 Takamichi 

MIYAZAKI, 川瀨榮八郎 Eihachiro KAWASE, 末盛博文 Hirofumi SUEMORI 
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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

ZL201080045114.8 2010/10/07 CN 102597217B 2015/01/14

[51] 分類 Classificação  : C12N5/00, C12N5/07

[54] 標題 Título  : 人多能幹細胞用培養基質及其用途。

   Substrato de cultivo para células estaminais pluripotentes humanas e seu uso.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供能夠在無飼養細胞的培養環境中使人多能幹細胞在保持多能性的狀態下進行維

持培養的培養基質以及使用該培養基質的人多能幹細胞的培養方法。在以優選0.5μg/c m2∼

25μg/cm2的濃度塗布有人層黏連蛋白α5β1γ1的E8片段或人層黏連蛋白α3β3γ2的E8片段的

人多能幹細胞培養用培養基質上，以4×104細胞/cm2∼10×104細胞/cm2的密度對分散為單個細

胞的人多能幹細胞進行接種，由此使人多能幹細胞在保持多能性的狀態下快速擴增。 

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

2009/10/08 2009-234583 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001673

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[73] 權利人 Titular : 默沙東公司

   Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço  : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : T．比夫圖, 陳萍, J．M．科克斯, A．E．韋伯

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

ZL200980154484.2 2009/11/11 CN 102272136B 2015/01/14

[51] 分類 Classificação  : C07D487/04, A61K31/4162, A61P3/10

[54] 標題 Título  : 作為用於糖尿病的治療或預防的二肽基肽酶-IV抑制劑的氨基四氫吡喃。

   «Aminotetrahydropyrans» que servem como inibidores de «dipeptidyl peptidase-IV» desti-

nados à tratamento ou prevenção do diabetes.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及新穎的結構式I的取代氨基四氫吡喃，其為二肽基肽酶-I V酶的抑制劑並且可以用

於與二肽基肽酶-IV酶有關的疾病的治療或預防，例如糖尿病並且特別是2型糖尿病。本發明還

涉及包含這些化合物的藥物組合物，以及這些化合物和組合物在與二肽基肽酶-IV酶有關的這

類疾病的預防或治療中的用途。 

 附圖 Figura : 

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

2008/11/13 61/199,179 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001674

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[73] 權利人 Titular : 英特塞普特醫藥品公司

   INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço  : 450 W 15th Street, Suite 505, New York, NY 10011, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : R．佩里恰里

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

ZL200980154713.0 2009/11/19 CN 102325784B 2014/11/19

[51] 分類 Classificação  : C07J9/00, C07J31/00, C07J41/00, A61K31/575, A61P1/16

[54] 標題 Título  : G蛋白偶聯受體5（TGR5）調節劑及其使用方法。

   Moduladores de «TGR5» e método de utilização dos mesmos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及結構式A所示的化合物：或者是上述化合物的鹽，溶劑化物，水合物，或者前體藥

物。所述的結構式A所示的化合物是G蛋白偶聯受體5（TGR5）調節劑，其能夠被有效的用於

各種不同的疾病的治療，其中所述的疾病包括代謝疾病，炎性疾病，肝臟疾病，自身免疫性疾

病，心臟疾病，腎臟疾病，癌症，以及胃腸道疾病。 

 附圖 Figura : 

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

2008/11/19 08169462.2 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/001675

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/16

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[73] 權利人 Titular : PBH農業纖維板材公司

   PANEL BOARD HOLDING B.V.

 地址 Endereço  : Bezuidenhoutseweg 161, NL-2594 AG The Hague, Netherlands

 國籍 Nacionalidade  : 荷蘭 Holandesa 

[72] 發明人 Inventor : R．L．樂威林

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

ZL200980104132.6 2009/05/25 CN 102159370B 2014/12/03

[51] 分類 Classificação  : B29C31/08, B29C31/00, B29C67/00, B27N1/00, B29C31/04, B29C71/00, B27N1/02, 

B29C35/00, D21J1/00, B27N3/00, B29C35/02, D21J3/00, B27N3/00, B27N3/08, B29C39/00, 

B29K103/00, B27N5/00, B29C39/24, B27N7/00, B29C39/38

[54] 標題 Título  : 將顆粒材料黏合到製造物品。

   Aderência dos materiais em partícula para fabricação de artigos.
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[57] 摘要 Resumo  : 公開了用於將顆粒材料黏合以製造包括連續嵌板或者薄板（22）的物品的方法和設備。顆粒填

充材料與熱固性黏結劑相混合，並且混合物（21）被供給至模具（25）中並且在該模具（25）中

被壓縮。射頻（R F）場被施加在電極（28，29）兩端，在所述電極之間混合物保持被壓縮，以感

應或者電介質加熱和固化所述黏結劑。在進入模具（25）之前，混合物首先被供給至一個入口區

（32），在所述入口區處混合物被成形為與模具中混合物的形狀基本相同的形狀，從而在當混

合物處於期望的最終形狀時，發生由於將入口區（32）中的混合物加熱而產生的黏結劑的任何

固化。公開了操作參數，包括入口區的形狀和尺寸、混合物前進的長度。 

 附圖 Figura : 

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

2008/05/26 2008902622 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : J/001676

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/17

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[73] 權利人 Titular : 埃羅麥克醫療公司

   Allomek Therapeutics LLC

 地址 Endereço  : 400 Farmington AVE, Farmington, Connecticut 06032, The United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 烏岱．R．凱爾, 馬亨德拉．德維查德．朝蒂亞 

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

ZL201080053278.5 2010/10/13 CN 102666512B 2014/11/26

[51] 分類 Classificação  : C07D291/08, A61P29/00, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 對疾病治療有用的MEK抑制劑。

   Inibidores de «MEK» úteis no tratamento de doenças.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及具有式（I）和式（II）的化合物，其中X、Y、Z、R1、R2、R3、R4、A和A’如以上所說

明。具有式（I）和（II）的化合物可用於藥物組合物，對治療疾病有用。 

 附圖 Figura : 

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

2009/10/13 61/250,936 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001677

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/17

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[73] 權利人 Titular : 佛羅里達大學研究基金會有限公司

   University of Florida Research Foundation, Inc.
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 地址 Endereço  : 223 Grinter Hall, Gainesville, Florida, 32611 USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 肯尼斯．K．雄 CHUNG, Kenneth K, 安東尼．B．布倫南 BRENNAN, Anthony B., 約瑟夫．

W．巴甘 BAGAN, Joseph W., 馬克．M．施皮克爾 SPIECKER, Mark M. 

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

ZL200980150044.X 2009/11/12 CN 102245314B 2014/11/19

[51] 分類 Classificação  : B05D5/08, B05D5/10

[54] 標題 Título  : 圖案化表面的方法以及包含該表面的製品。

   Método de modelação da superfície e produtos que compreendem a mesma.

[57] 摘要 Resumo  : 一種具有彎曲表面的製品。在所述彎曲表面上設置有多個圖案。每個圖案由附著於或嵌入所述

彎曲表面的多個空間分隔特徵所限定。所述多個特徵中的每一個具有至少一個具有基本不同

的幾何性質的鄰近特徵，其中在至少部分的彎曲表面上，相鄰特徵之間的平均間隔為約1納米

至約1毫米。所述多個空間分隔特徵由週期函數表示。 

 附圖 Figura : 

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

2008/11/11 61/113,278 美國 Estados Unidos da América

2009/02/17 61/153,135 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001679

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[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 : U．貝迪格, K．J．巴拉, E．巴德, L．愛德華茲, C．豪沙姆, G．休斯, D．M．萊格蘭德, K．施皮格爾

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

ZL201180023980.1 2011/03/17 CN 102892758B 2015/01/07

[51] 分類 Classificação  : C07D213/81, C07D241/28, C07D401/04, C07D403/04, C07D405/12, C07D413/04, 

C07D413/12, A61K31/443, A61P11/12

[54] 標題 Título  : 用於治療CF的吡啶和吡嗪衍生物。

   Derivados de «pyridine» e «pyrazine» para tratamento de «CF».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了恢復或增強突變型和/或野生型CF TR的功能以治療囊性纖維化、原發性睫運動

障礙、慢性支氣管炎、慢性阻塞性肺疾病、哮喘、呼吸道感染、肺癌、口乾燥症和乾燥性角膜結

膜炎或便秘（IBS、IBD、阿片樣物質誘導的）的吡啶和吡嗪衍生物。還包括包含這類衍生物的

藥物組合物。 



N.º 22 — 3-6-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10639

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

2010/03/19 61/315,509 美國 Estados Unidos da América

2011/02/11 61/441,853 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001680

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/02/25

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/05/12

[73] 權利人 Titular : 刮拉技術有限公司

   GUALA TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço  : 日本兵庫縣神戶市中央區港島南町五丁目五番二號（郵遞區號：650-0047）

   5-5-2, Minatojima-minamimachi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 650-0047, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 中澤明 

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

ZL201210028488.X 2006/11/02 CN 102540606B 2014/12/10

[51] 分類 Classificação  : G02F1/15

[54] 標題 Título  : 金屬氧化物以及金屬氧化物的構造改變方法。

   Óxido metálico e método para alterar a estrutura do óxido metálico.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種金屬氧化物以及金屬氧化物的構造改變方法。電場感應元件（1）包括：光學功

能層（5），該光學功能層包括金屬氧化物和覆蓋所述金屬氧化物的絕緣體，並可見光透過率的

值由於電場的施加而發生變化，所述金屬氧化物是從由二氧化錫、二氧化鈦、以及氧化鋅組成

的組中選出的；以及夾持所述光學功能層（5）的第一和第二電極層（7、9）。 

 附圖 Figura : 

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/001222 2015/05/11 轉讓

Transmissão
阿德萊德研究及創新控股有限公司

ADELAIDE RESEARCH & 
INNOVATION PTY LTD

Snap Network Surveillance Pty Limited, 
com sede em Level 3, 68 Grenfell Street, 
Adelaide, 5000, South Australia, Australia

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

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

提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。
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Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade 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.

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

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

U/000091 2015/05/05 COLD-FORM 

TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條

第1款f）項。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

U/000092 2015/05/05 COLD-FORM 

TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條

第1款f）項。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

U/000111 2015/05/05 ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

第124條，結合第98條連同第9條第1款a）項和第61條，以及第9條

第1款f）項。

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

U/000123 2015/05/11 Novel Tech International Limited

U/000137 2015/05/11 Novel Tech International Limited

U/000138 2015/05/11 Novel Tech International Limited

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/091856

N/091857

N/091858

N/091859

N/091860

優先權（2015年3月4日第9期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Prioridade (B.O. da RAEM n.º 9, 

II Série, de 4 de Março de 2015)

⋯⋯ 日期 Data: 2014/09/17

編號 N.º: UK00003073052

國家/地區 País/Território: 

英國 Reino Unido
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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/092236

N/092237

N/092238

商標圖案（2014年12月17日第51期

第二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 

n.º 51, II Série, de 17 de Dezembro 

de 2014)

N/092398 產品名單（2015年1月7日第1期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 

2015)

煙草，煙具，火柴。 煙草（含人參），煙具，火柴。

N/092399 產品名單（2015年1月7日第1期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 

2015)

煙草，煙具，火柴。 煙草（含冬蟲夏草），煙具，火

柴。

二零一五年五月十三日於經濟局——代局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 13 de Maio de 2015. 

O Director dos Serviços, substituto, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $649,490.00）
(Custo desta publicação $ 649 490,00)
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