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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/092108

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/29

[730] 申請人 Requerente : Construction Research & Technology GmbH

 地址 Endereço : Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 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, nomeadamente membrana impermeável modifica-

da com polímero.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/092109

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/29

[730] 申請人 Requerente : Construction Research & Technology GmbH

 地址 Endereço : Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 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 : Materiais e produtos para vedar e impermeabilizar.

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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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/092249

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/31

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

 地址 Endereço : 410 Terry Ave. N, Seattle WA 98109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e 

outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computa-

dores; dispositivos electrónicos portáteis e manuais para transmissão, armazenamento, ma-

nuseamento, registo e revisão de textos, imagens, áudio, vídeo e dados, incluindo e através 

de redes globais de computador, redes sem fios, e redes de comunicação electrónica e peças 

e acessórios electrónicos e mecânicos para os mesmos; computadores, leitores de áudio e 

vídeo, organizadores pessoais electrónicos, assistentes pessoais digitais, e dispositivos de 

geo-posicionamento por satélite (GPS) e peças e acessórios electrónicos e mecânicos para 

os mesmos; adaptadores de corrente, cabos de alimentação, carregadores a energia; dispo-

sitivos para carregar bateria para dispositivos electrónicos portáteis ou de mão; cartões de 

memória e leitores de cartão de memória; estojos, cobertores, suportes, peles, altifalantes, 

acessórios, monitores, impressoras, visualizadores e teclados para dispositivos electrónicos 

portáteis; hardware e software de computador; estações de acolhimento electrónicas; car-

regadores de bateria; conectores eléctricos, cabos, fios e adaptadores; controle remoto sem 

fios para dispositivos electrónicos portáteis e computadores; auriculares e auscultadores; 

discos virgens para computador; suportes em branco de armazenamento digital; cartões 

inteligentes virgens; cabos para computador; calculadoras; estojos para máquinas fotográ-

ficas; tripés para máquinas fotográficas; rato para computador; gestores de rotas (routers) 

e estações centrais (hubs) para redes de computador; acessórios para computadores, no-

meadamente cabos de computador para ligação externa de cabos relacionados com firewi-

re, cabos USB; interligadores USB; leitores de cartões flash; projectores, nomeadamente 

projectores de som e amplificadores; gravadores de DVD; unidades DVD; periféricos de 

computador relacionados com cartões sem fios; leitores multimédia; componentes e acessó-

rios para leitores multimédia, nomeadamente cobertores protectores e estojos para leitores 

multimédia portáteis, carregadores, cabos eléctricos e cabos de alimentação; componentes 

electrónicos de vídeo e acessórios, nomeadamente cabos eléctricos e cabos de alimentação 

e carregadores; componentes electrónicos digitais e acessórios, nomeadamente holters, es-

tojos, e películas conhecidas como «peles» para proteger e fornecer uma barreira anti-risco 

ou protecção especificamente desenhada para computadores, áudio digital e leitores de 

multimédia, leitores MP3, telemóveis, assistentes pessoais digitais; componentes electróni-

cos de vídeo e acessórios para os mesmos relacionados com cabos, adaptadores, carregado-

res de bateria, periféricos e styluses; cabos USB; cabos de vídeo; cabos de extensão; cabos 
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eléctricos e cabos de alimentação; conversores; hardware para USB; teclados; computado-

res e dispositivos de armazenamento de memória, nomeadamente dispositivos de memó-

ria virgens, dispositivos de memória UBS, cartões digitais de memória USB e leitores de 

cartões; componentes e acessórios para impressoras, nomeadamente cabos; hardware de 

computador; publicações electrónicas descarregáveis relacionados com ficção, não ficção, 

cómicos e argumentos através de computadores e redes de comunicação; filmes e séries 

descarregáveis apresentando histórias de ficção e não-ficção fornecidos através de compu-

tadores e redes de comunicação; livros electrónicos; formatos descarregáveis para concep-

ção de livros, pequenas histórias, storyboards, argumentos, cómicos, ficheiros de áudio ou 

vídeo; software informático para a colecção, edição, organização, modificação, marcação 

de livros, transmissão, armazenamento e partilha de dados e informações; ficheiros digi-

tais áudio e livros-áudio descarregáveis; software relacionado a transmissão e visualização 

de texto, imagem e som; software informático para aceder a filmes, séries, vídeo e música; 

áudio descarregável, conteúdo vídeo e audiovisual fornecido através de computador e re-

des de comunicação apresentando filmes, séries, vídeos e música; ficheiros de áudio digital 

descarregável apresentando música, notícias, voz e palavras faladas; software para texto, 

transmissão e de som e imagem e visualização; hardware e software para fazer, processar 

e autenticar transacções de pagamento com cartões de crédito, cartões de débito, cartões 

oferta, cartões pré-pagos, e outras formas de pagamento; dispositivos electrónicos, nomea-

damente leitores de cartões, leitores de chips de computadores, terminais de pontos de 

vendas e hardware e software relacionados, todos para aceitar, efectuar, permitir, facilitar, 

processar, operar, autenticar e gerir transacções de pagamento através de dispositivos mó-

veis e redes de comunicações locais e globais; software informático para comércio electró-

nico que permitam aos usuários realizar transacções comerciais electrónicas através de dis-

positivos móveis e redes informáticas locais e globais; software informático, nomeadamente 

aplicação de software para uso por consumidores nas áreas de pagamento móvel; hardware 

e software de computador para colecção, análise, e fornecimento de dados e informação 

relacionada com transacções de pagamento electrónico; software informático para facilitar 

pagamentos móveis e permitir aos consumidores o uso das suas assinaturas electrónicas, 

pin, nome ou foto para completar transacções de pagamento móveis; software informático 

para emitir recibos relacionados com transacções de pagamentos móveis; software informá-

tico para uso na emissão de recibos e colecção de montantes devidos; software informático 

para facilitar e gerir comunicações entre comerciantes e clientes, e fornecer informações 

relacionadas com transacções de pagamento; software informático para providenciar uma 

base de dados on-line relacionadas com processamento de transacções para transferir da-

dos transaccionais, provisão de análises estatísticas e produção de notificações e relatórios; 

software informático para colecção, análise e relatório de dados e informação relacionada 

com negócios, nomeadamente software para criação e relatório de dados informáticos 

analíticos para empresas relacionados com  processamento de pagamento, autenticação e 

monitorização; software informático para facilitar e completar transferências monetárias 

através de email, dispositivos móveis e redes informáticas locais e globais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/092250

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/31

[730] 申請人 Requerente : Amazon Technologies, Inc.
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 地址 Endereço : 410 Terry Ave. N, Seattle WA 98109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de marketing; serviços de loja de retalho; serviços de loja de retalho online; pres-

tação de informação de produto ao consumidor através da Internet ou outras redes de 

comunicação; processamento informatizado de ordens de compra on-line; compilação de 

informação de negócios em bases de dados pesquisáveis disponíveis através de uma rede 

informática global; compilação de informação publicitária num guia de publicidade on-

-line com a apresentação dos bens e serviços de outros fornecedores; fornecimento de um 

directório de informação comercial on-line; fornecimento de um guia publicitário on-line 

pesquisável com a apresentação de bens e serviços de terceiros; serviços de encomenda on-

-line; serviços de programa de fidelidade de clientes; serviços de programa de fidelidade de 

clientes apresentando recompensas sob a forma de serviços de envio com desconto; admi-

nistração de um programa de desconto; serviços de retalho, nomeadamente administração 

de um programa de desconto para permitir aos participantes obter descontos em serviços 

de envio através da utilização de um programa de membro com desconto e programa de 

envio com tarifa variável; publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; fun-

ções de escritório; serviços de intermediação de negócios para a compra e venda de bens e 

serviços; serviços de leilões; serviços de anúncios classificados; vendas por correspondên-

cia; serviços de retalho prestados através de uma rede informática global; promoção de 

vendas para terceiros; serviços de informação de negócios; lojas de retalho; lojas on-line de 

retalho; serviços de retalho on-line; lojas de conveniência de retalho; lojas de conveniência 

on-line de retalho; encomendas informatizadas on-line mercadorias em geral, consumíveis 

e artigos domésticos e bens de consumo geral; disponibilização de serviços de entrega ao 

domicílio; disponibilização de uma base de dados pesquisável na área da informação de 

negócios disponível através de uma rede informática global; serviços de gestão de base 

de dados; serviços informáticos, nomeadamente disponibilização de directórios para in-

formações de contacto de pessoas, locais e organizações; serviços de bases de dados para 

permitir que terceiros vejam convenientemente e serviços a partir de um site; armazena-

mento de dados e serviços de recuperação para transmitir, exibir e armazenar transacções, 

identificação e informações financeiras; serviços de distribuição retalhista e grossista on-

-line de mercadorias em geral, consumíveis e artigos domésticos e bens de consumo geral; 

serviços de negociação automatizados e computorizados; serviços de negociação on-line; 

serviços de informações, nomeadamente fornecendo informações sobre produtos de reta-

lho a clientes; serviços de informação de negócios e comerciais; serviços de informação de 

negócios on-line, nomeadamente analisando preferências individuais e fornecendo análises 

e recomendações de produtos; serviços de leilões; negociação automatizada e computori-

zada de bens e serviços para terceiros prestados através de uma rede de informações de 

comunicação global; consultoria em informática; serviços de e-commerce; alojamento de 

sites; serviços de vendas e leilões relativos a uma ampla gama de bens de consumo; manu-

tenção de produtos e serviços de garantia alargada; subscrições de livros, revistas ou livros 

de banda desenhada; serviços de publicidade, nomeadamente promoção dos bens e servi-

ços de terceiros; disponibilização de uma base de dados pesquisável on-line com guiões, 

música, filmes, programas de televisão, apresentações multimédia, software informático, fi-

cheiros de áudio, livros de banda desenhada e publicações; consultoria de negócios na área 

do entretenimento e indústria do entretenimento; serviços de informações e pesquisas de 

mercado; compilação de informação em bases de dados informáticas; serviços de pesquisa 

de mercado e informações de marketing de negócios, nomeadamente facilitando a partilha 

de informações relevantes sobre entretenimento e indústria de entretenimento; serviços de 
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lojas de retalho com jogos electrónicos, jogos de computador, videojogos, software de jogos 

electrónicos, software de jogos de computador e software de videojogos; serviços de lojas 

de retalho on-line com jogos electrónicos pré-gravados em streaming e transferíveis por 

download; serviços de publicidade, nomeadamente divulgação de publicidade para tercei-

ros através de uma rede de comunicações electrónicas e disponibilização de um directório 

de informações comerciais on-line para entusiastas de jogos electrónicos; serviços publici-

tários e promocionais para terceiros; gestão e rastreamento de cartão de crédito, cartão de 

débito, cartão de oferta, cartão pré-pago, cartão de pagamento diferido de outras formas 

de transacções de pagamento para fins comerciais; emissão e entrega de recibos para paga-

mentos electrónicos e transacções de pagamentos; disponibilização de um sistema baseado 

na web e portais on-line na área do comércio consumidor-empresa; gestão de informações 

comerciais, nomeadamente reporte electrónico de informações comerciais, análises de ne-

gócios, nomeadamente informações e análises relativas à venda de produtos e serviços de 

terceiros e relativas à autenticação, processamento e gestão de pagamentos móveis; prepa-

ração de relatórios de negócios; preparação de relatórios para terceiros relativos à venda de 

produtos e serviços de terceiros; gestão de informações comerciais, nomeadamente reporte 

electrónico de análises de negócios relativos ao processamento, autenticação e rastreamen-

to de pagamentos; processamento electrónico de encomendas para terceiros; serviços de 

atendimento de encomendas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/092251

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/31

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

 地址 Endereço : 410 Terry Ave. N, Seattle WA 98109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente transmissão electróni-

ca de ficheiros de áudio e vídeo com streaming através de redes informáticas e de comu-

nicações; transmissões electrónicas de ficheiros de áudio e vídeo com possibilidade de 

down load através de redes informáticas e de comunicações; serviços de telecomunicações, 

nomeadamente fornecimento online de boletins electrónicos para a transmissão de men-

sagens entre utilizadores de computadores destinados a entretenimento; entrega de mensa-

gens por transmissão electrónica; serviços de telecomunicações, nomeadamente transmis-

são electrónica de ficheiros com conteúdos áudio e vídeo com streaming através de redes 

informáticas e de comunicações; disponibilização de salas de chat interactivas e chat para 

a transmissão e subscrição de mensagens entre utilizadores de computadores relativas a di-

versos assuntos; transmissão electrónica de revistas e informações de entretenimento atra-

vés de redes informáticas e de comunicações; fornecimento de comunicação electrónica de 

blogs; disponibilização de salas de chat e boletins electrónicos; disponibilização de fóruns 

online para comunicação no campo dos jogos electrónicos; streaming de conteúdos de áu-

dio, vídeo e audiovisual, dados e informações na Internet; streaming de jogos electrónicos 

através da Internet; fornecimento da transmissão de jogos de computador a pedido; dispo-

nibilizar aos utilizadores tempo de acesso de telecomunicação a redes de comunicações 

electrónicas com meios de dados de identificação, localização, agrupamento, distribuição 
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e gestão e links para servidores de computador de terceiros, processadores de computador 

e utilizadores de computador; prestação de serviços de apoio técnico relativos à utilização 

de equipamento de comunicações; fornecimento de transmissão electrónica de informação 

financeira e de negócios entre clientes e empresas; fornecimento de transmissão electrónica 

de transacções de pagamento e informação associada, comunicações comerciante-cliente, 

e materiais publicitários e promocionais; serviços de telecomunicações, nomeadamente 

fornecimento de alertas de notificação de e-mails através da Internet e dispositivos electró-

nicos móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/092252

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/31

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

 地址 Endereço : 410 Terry Ave. N, Seattle WA 98109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

serviços de entretenimento; fornecimento de informação relativa a concursos e jogos; for-

necimento de compensações e incentivos por meio de prémios e concursos para revelar ex-

celência no campo do entretenimento; fornecimento online de livros de banda desenhada e 

histórias em banda desenhada sem possibilidade de download; fornecimento de um site que 

permita aos utilizadores analisar guiões, filmes, espectáculos de televisão, imagens gráficas, 

storyboards e propriedades de entretenimento; fornecimento de um site com blogs e pu-

blicações sem possibilidade de download no campo do entretenimento, banda desenhada, 

guiões, livros, histórias curtas; fornecimento de um site com informação, concursos, texto, 

vídeo, áudio, publicações e tudo relacionado com entretenimento; fornecimento de notícias 

e informações no campo do entretenimento relacionado com informações, concursos, tex-

to, vídeo, áudio, publicações e tudo relacionado com entretenimento; fornecimento de críti-

cas de televisão, filmes e entretenimento; fornecimento de um site com filmes e vídeos sem 

possibilidade de download; produção de filmes, estúdio de cinema, produção de programas 

de rádio e televisão, produção de espectáculos, aluguer dos mesmos, entretenimento de rá-

dio, serviços de estúdios de gravação, produções teatrais, edição de vídeo, produção de fil-

mes de vídeo, serviços de escrita de guiões, estúdios de cinema, produção de teatro, edição 

de videotape, organização de competições, programadores de rádio e televisão, serviços de 

club (entretenimento) dobragem, edição de filmes, serviços de composição de música, servi-

ços de estúdio de gravação, gravações de som; serviços de entretenimento, nomeadamente 

fornecimento de jogos de computador online; serviços de entretenimento, nomeadamente 

fornecimento de jogos electrónicos online; serviços de entretenimento, nomeadamente 

fornecimento de jogos de vídeo online; serviços de jogos electrónicos fornecidos através da 

Internet; produção de software de jogos de vídeo e computador; fornecimento de jogo de 

computador para usar em toda a rede por utilizadores da rede; fornecimento de informação 

on-line relativa a jogos de computador e melhorias de computador para jogos; fornecimen-

to de uma base de dados de entretenimento pesquisável online com jogos digitais online 

sem possibilidade de download, filmes, espectáculos de televisão, música e outros ficheiros 

de texto, áudio e vídeo com livros, revistas, notícias e informação; fornecimento de um site 
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com informação de entretenimento e análises de produtos na área de áudio, vídeo e dos 

conteúdos audiovisuais, nomeadamente filmes, espectáculos de televisão, vídeos e música; 

fornecimento de notícias e informações no campo do entretenimento relativos a análises e 

recomendações de produtos, tudo relativo a áudios, vídeo e conteúdos audiovisuais sob a 

forma de filmes, espectáculos de televisão, vídeos e música; fornecimento de um site com 

áudio, vídeo e conteúdos audiovisuais sem possibilidade de download sob a forma de gra-

vações de filmes, espectáculos de televisão, vídeos e música; fornecimento de uma base de 

dados pesquisável com áudio, vídeo e conteúdos audiovisuais através da Internet, redes 

de telecomunicações e redes de telecomunicações sem fios no campo do entretenimento; 

fornecimento de informação de entretenimento relativa a áudio, vídeo e conteúdos audiovi-

suais através das redes sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/092253

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/31

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

 地址 Endereço : 410 Terry Ave. N, Seattle WA 98109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecer um site que ofereça aos utilizadores a possibilidade de rever diversas imagens im-

pressas, fotográficas, gráficas e conteúdo áudio e vídeo, e utilizar um modelo personalizado 

que permite dar contributos, mencionar gosto, não gosto, efectuar edições, alterações, mo-

dificações, dar opiniões, sugestões e fazer comentários e aderir a redes sociais, profissio-

nais e comunitárias; serviços informáticos, nomeadamente criação de uma comunidade on-

-line para utilizadores registados participarem em discussões, obterem feedback dos seus 

colegas, de comunidades virtuais e envolverem-se em actividades de redes sociais, tudo no 

âmbito do entretenimento e do sector do entretenimento; serviços informáticos, nomeada-

mente um boletim electrónico online na área da publicação de livros de banda desenhada, 

entretenimento e sector do entretenimento; disponibilização do uso temporário de softwa-

re e aplicações on-line sem possibilidade de download para aceder a streaming de ficheiros 

de áudio e vídeo, jogos, redes sociais, ficheiros de texto e ficheiros multimédia; design e de-

senvolvimento de software de jogos de computador; serviços de concepção e desenvolvi-

mento de jogos de computador e vídeo; disponibilização do uso temporário de ferramentas 

de desenvolvimento de software on-line sem possibilidade de download para a concepção e 

o desenvolvimento de jogos electrónicos; serviços de desenvolvimento de jogos de vídeo; 

serviços de suporte técnico, nomeadamente resolução de problemas de software de jogos 

de computador; prestador de serviços de aplicações (ASP) abrangendo software para usar 

relativamente a imagens visuais, nomeadamente software para animação digital e efeitos 

especiais de imagens, jogos de vídeo e imagens em movimento; prestador de serviços de 

aplicações (ASP) abrangendo software de interface de programação de aplicações (API), 

incluindo software para o streaming, armazenamento e partilha de jogos de vídeo, conteú-

dos, dados e informações; bases de dados e aplicações de software sem possibilidade de 

download; disponibilização do uso temporário sofware de computador da nuvem on-line 

sem possibilidade de download para usar no armazenamento electrónico de dados; desen-

volvimento de software de computador na área das aplicações móveis; prestador de servi-
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ços de aplicações, nomeadamente alojamento, gestão, desenvolvimento e manutenção de 

aplicações, software e sites, nas áreas de produtividade pessoal, comunicação sem fios, mó-

veis; acesso a informação e gestão de dados remota para fornecimento sem fios de conteú-

dos a computadores manuais, portáteis e dispositivos electrónicos móveis; serviços científi-

cos e tecnológicos e investigação e design relacionados com os mesmos; serviços de análise 

e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e software de computa-

dor; disponibilização do uso temporário de software informático on-line sem possibilidade 

de download para processamento de pagamentos, autenticação, gestão e rastreio; serviços 

informáticos, nomeadamente recolha, análise e fornecimento de dados e informações rela-

tivos a transacções de pagamento electrónico; disponibilização do uso temporário de soft-

ware online sem possibilidade de download para usar na recolha, análise e fornecimento 

de dados e informações relativos a transacções de pagamento electrónico; fornecimento de 

um site interactivo relativo a tecnologia que permita aos utilizadores entrar, aceder, seguir, 

gerir, monitorizar e gerar informação e relatórios relativos a vendas de produtos e serviços; 

prestar ao utilizador serviços de autenticação em transacções de e-commerce; fornecer um 

site relativo a tecnologia que permita aos utilizadores inserir as suas escolhas de caracterís-

ticas para música, ou que identifique características de música com base nas selecções do 

utilizador, de modo a poder elaborar um perfil e prestar recomendações com base nessas 

características; prestação de acesso a software sem possibilidade de download fornecido 

através de redes informáticas globais para criar perfis de entretenimento e informação com 

base nas escolhas de entretenimento e opções de informação ou com base na especificação 

de características de entretenimento e informações do utilizador, e recomendar outro en-

tretenimento e informações com base nessas escolhas e especificações; prestação de acesso 

a software informático para autoria, download, streaming, radiodifusão, transmissão, edi-

ção, extracção, codificação, descodificação, leitura, armazenamento, organização e repro-

dução de música e comédia; fornecimento de um site relativo a tecnologia que permita aos 

utilizadores criar canais de música personalizados para audição independente e simultânea 

e partilhar canais com outros utilizadores; fornecimento de um site interactivo relativo a 

tecnologia que permita aos utilizadores consolidar e gerir voz, dados, vídeo e conteúdos 

multimédia nas áreas da música e rádio; prestador de serviços de aplicações (ASP), nomea-

damente alojamento de aplicações de software informático de terceiros; alojamento de 

conteúdos de terceiros, fotografias, vídeos, texto, dados, imagens, sites e outros trabalhos 

electrónicos; alojamento de conteúdo digital em redes informáticas globais, redes sem fios, 

e redes de comunicações electrónicas; software como serviço (SaaS – Software as a Servi-

ce) relativo a software para utilizar em articulação com serviços de subscrição de conteú-

dos áudio, vídeo e digitais e compras de uma só vez (one-time) de conteúdos áudio, vídeo e 

digitais, nomeadamente permitindo aos utilizadores pagar e criar conteúdos de vendedor; 

fornecimento de serviços de rede on-line que permitam aos utilizadores aceder, publicar e 

partilhar textos, trabalhos visuais, trabalhos de áudio, trabalhos audiovisuais, trabalhos li-

terários, dados, ficheiros, documentos e trabalhos electrónicos relativos a entretenimento, 

incluindo filmes, televisão, trabalhos audiovisuais, música, trabalhos de áudio, livros, tea-

tro, trabalhos literários, eventos desportivos, actividades recreativas, actividades de lazer, 

torneios, arte, dança, musicais, exposições, instrução de desporto, clubes, rádio, comédias, 

concursos, trabalhos visuais, jogos, competições de jogos, museus, parques, eventos cultu-

rais, concertos, publicação, animação, eventos da actualidade, moda, apresentações multi-

média, história, línguas, artes liberais, matemática, negócios, ciência, tecnologia, hobbies, 

cultura, desportos, artes, psicologia e filosofia; serviços informáticos, nomeadamente criar 

uma comunidade on-line sobre tecnologia que permita aos utilizadores comunicar e intera-

gir uns com ou outros, participar em discussões e partilhar conteúdos, fotografias, vídeos, 

textos, dados, imagens e outros trabalhos electrónicos e envolver-se em redes sociais; criar uma 
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comunidade online para os utilizadores participarem em discussões, obter feedback e 

formar comunidades virtuais; fornecer um site que ofereça aos utilizadores de computado-

res a possibilidade de transmitir, guardar em cache, receber, descarregar, fazer stream, ra-

diodifundir, exibir, formatar, transferir e partilhar conteúdos, texto, trabalhos visuais, tra-

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

e trabalhos electrónicos; disponibilização de motores de busca; disponibilização de plata-

formas de pesquisa para permitir aos utilizadores pedir e receber conteúdos, texto, traba-

lhos visuais, trabalhos de áudio, trabalhos audiovisuais, trabalhos literários, dados, fichei-

ros, documentos e trabalhos electrónicos; transferência de dados de documentos de um 

formato de computador para outro; disponibilização do uso temporário de software infor-

mático sem possibilidade de download que permita aos utilizadores aceder e descarregar 

software informático; disponibilização do uso temporário de software on-line sem possibi-

lidade de download, nomeadamente software para controlo parental de acesso para sites 

obscenos e inapropriados e conteúdos digitais; disponibilização do uso temporário de 

software on-line sem possibilidade de download, nomeadamente software para filtrar pesqui-

sas na Internet que separe resultados desejados de sites não pretendidos e inapropriados, e 

software que permita o controlo parental de sites obscenos e inapropriados, emails e outros 

conteúdos digitais; disponibilização do uso temporário de software informático sem possi-

bilidade de download que gere recomendações personalizadas com base nas preferências 

do utilizador; manutenção e actualização de software e hardware relativo a segurança de 

computares, Internet e palavra-passe; instalação e manutenção de software informático; 

serviços de consultoria de computares, aplicação e redes; apoio técnico sob a forma de re-

solução de problemas, nomeadamente diagnóstico de problemas de hardware e software de 

computadores; disponibilização de um site com informação técnica relativa a software e 

hardware de computadores; serviços de consultoria de hardware, software, aplicações e re-

des informáticas; consultoria informática na área da gestão de configurações para disposi-

tivos electrónicos portáteis e manuais; apoio técnico sob a forma de resolução de proble-

mas, nomeadamente diagnóstico de problemas de hardware e software de conversores de 

computadores, televisores e telefones móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/092254

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/10/31

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

 地址 Endereço : 410 Terry Ave. N, Seattle WA 98109, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de bens imóveis e pessoas; serviços 

sociais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas; introdução, 

relacionamentos pessoais, e serviços de redes sociais; serviços de redes sociais on-line; 

serviços de redes sociais on-line relacionados com entretenimento; fornecimento de infor-

mação sobre entretenimento, filmes e séries televisivas através de redes sociais; serviços 

de redes sociais relacionados com entretenimento fornecido através de um website e redes 

de comunicação; fornecimento de bases de dados on-line e base de dados pesquisáveis on-

-line relacionados com redes sociais; fornecimento de website para redes sociais para fins 
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de entretenimento; fornecimento de informações relacionadas com redes sociais; monito-

rização de dados e sistemas de computadores e redes para fins de segurança; serviços de 

segurança de computador relacionados com a provisão de autenticação, emissão, validação 

e revocação de certificados digitais; provisão de serviços de detecção de fraude para trans-

ferências electrónicas de fundos, cartões de crédito e de débito e verificação de transacções 

de cheques electrónicos através de uma rede global informática; provisão de serviços de 

autenticação de usuários em transacções comerciais electrónicas; provisão de serviços de 

autenticação de usuários em transferências electrónicas de fundos, cartões de crédito e de 

débito e verificação de transacções de cheques electrónicos através de uma rede global in-

formática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/096333

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 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; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

malas; sacos; carteiras e outras bolsas; peles e couro e artigos feitos dos mesmos; peles de 

animais; carteiras; sacolas; sacos de dormir; estojos para maquilhagem; estojos para artigos 

de toilette; sacos para compras; mochilas; sacos de mão; pastas para documentos; estojos de 

toilette (não equipados).

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/22 13195698 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/096334

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calcado, chapelaria; vestuário de fantasia; vestuário para a noite; onesies; cami-

solas de noite; calções; gravatas; bandanas; cintos; luvas; chapéus; lenços de cabeça; peúgas; 

vestidos; casacos; camisas; pijamas; coletes; vestuário desportivo; camisolas de malha sem 

gola; roupa de banho; vestuário interior; roupões de banho; calçado de praia; chinelos; 

aventais; roupa interior feminina; fatos de máscara para o Dia das Bruxas; meias de vidro.
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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

2014/08/22 13195698 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/096335

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 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 

cereais; pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, melaço; levedura, 

fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; alimentos con-

venientes e aperitivos; temperos e condimentos; artigos de pastelaria, chocolate e sobreme-

sas; waffles; misturas para sobremesas; açúcar, adoçantes naturais, pão ralado e enchidos, 

produtos de mel de abelha; gelo, gelados, iogurte congelado e sorvetes; picolé; bebidas con-

geladas (bebidas congeladas com uma base de café); café, chá e substituto de cacau; grãos 

processados, fécula e artigos feitos dos mesmos, preparados de pastelaria e leveduras; de-

corações de pastelaria comestíveis; chupa-chupas; chocolate mole; rebuçados (confeitos); 

algodão doce; balas de goma (jelly beans); bengalinhas de menta; caramelos; aperitivos e 

rebuçados de frutas e aperitivos; gomas; alcaçuz; marshmallows; menta; caramelo; taffy 

(rebuçado); bolos; bolachas e biscoitos; pastilhas elásticas; pastilhas elásticas; chocolate; 

barras de chocolate; cereais.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/22 13195698 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/096336

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/02/24

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

serviços de publicação e de reportagens; tradução e interpretação; serviços de jogos elec-
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trónicos, incluindo provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através 

duma rede informática global; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, 

tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento 

relacionados com computadores e jogos electrónicos; provisão de jogos electrónicos para 

descarregamento em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão 

de jogos electrónicos singulares interactivos e para jogadores múltiplos através da internet, 

redes electrónicas de comunicação ou através duma rede informática global; publicação de 

software de jogos para computador, jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/08/22 13195698 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/098192

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : ABLYNX N.V.

 地址 Endereço : Technologiepark 21, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫藥用製劑及獸醫用製劑；醫藥用製藥及獸醫用製藥；醫療用診斷製劑及獸醫用診斷製劑；醫

療用治療製劑及獸醫用治療製劑；醫療用及獸醫用之生物培養。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098193

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : ABLYNX N.V.

 地址 Endereço : Technologiepark 21, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電腦及資料庫存取時間之出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098194

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/10

[730] 申請人 Requerente : ABLYNX N.V.
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 地址 Endereço : Technologiepark 21, BE-9052 Zwijnaarde, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 實驗室技術人員、化學家、工程師及生物技術人員提供之服務；以醫療、細菌學及生物技術為目

的之科學研究及實驗室服務；生物技術研究、諮詢及生物技術研究領域之專家服務，及其相關

之應用；生物技術領域之相關研究。（全屬第42類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098642

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Materiais de fissão para energia nuclear; materiais moderadores para reactores nucleares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098643

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Revestimentos de protecção térmica; revestimentos corrosivos; revestimentos abrasivos; 

revestimentos ambientais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098644

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Motores de turbinas a gás, motores de movimento alternativo e motores de combustão in-

terna para veículos aéreos e marítimos; motores de turbinas fixas a gás como geradores de 
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energia para fins industriais; transmissores de energia; unidades substituíveis em linha para 

motores de turbinas a gás e motores de combustão interna para veículos aéreos e marítimos 

e para produção de energia para fins industriais; motores de movimento alternativo para 

utilizar e aplicar na produção terrestre de energia; motores de movimento alternativo para 

utilizar e aplicar na propulsão marítima; motores de movimento alternativo para condução 

de carga mecânica; compressores (máquinas); unidades de propulsão marítima; dispositivos 

de içamento e levantamento, nomeadamente molinetes para ancoragem e amarração; rola-

mentos; juntas mecânicas (partes de máquinas); propulsores (aparelhos de propulsão marí-

tima); jactos de água; manivelas  e equipamento de elevação; gruas; elevadores para barcos; 

componentes de acoplamento de máquinas e de transmissão para utilizar com os items an-

teriormente mencionados; motores de fluxo axial; sistemas de propulsão a energia eléctrica; 

ferramentas mecânicas; peças e acessórios para os items anteriormente mencionados; velas 

de ignição; nenhum dos items mencionados estão relacionados com automóveis ou peças e 

acessórios dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098645

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 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 medição e sinalização; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes de dados magnéticos; discos de gravação; equipamento para 

processamento de dados; computadores; software de aplicações e conteúdos multimédia 

para telefones móveis; software relacionado com espaço aéreo, marítimo e produção de 

energia; comandos eléctricos; conectores eléctricos; aparelhos de inspecção ultrasónicos; 

equipamentos de processamento electrónico de dados; aparelhos de sinalização; aparelhos 

e instrumentos eléctricos para inspecção; software para sistemas a bordo de navios; conso-

las de distribuição eléctrica para a condução e controlo de maquinaria de convés a bordo 

de embarcações; monitores de vídeo e ecrãs de monitores para utilizar com as consolas de 

controlo anteriormente mencionadas; software para sistemas de condução e controlo de 

veículos marítimos; equipamentos de processamento informático, nomeadamente unidades 

centrais de processamento e computadores; mecanismos de direcção para navios (auto-

máticos); sistemas operativos de convés; sistemas de lançamento e recuperação; sistemas 

a energia eléctrica; baterias eléctricas; simuladores; detectores electrónico-magnéticos de 

chips; dinâmica fluído-computacional; óculos de sol; calculadoras; periféricos informáticos 

incluindo portas múltiplas de USB, ratos para computador, tapetes para rato, altifalantes, 

unidades de disco (“drives”) USB tipo flash, carregadores de bateria, estojos para computa-

dores “tablet”; auriculares; estojos para telefones; DVDs; CDs; lupas; fitas métricas; estojos 

para óculos; vestuário reflector para prevenção de acidentes.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098646

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lanternas; luzes de leitura; reactores nucleares; plantas de cogeração nucleares; pilhas ató-

micas e centrais de produção de energia, geradores nucleares e peças para os items referi-

dos anteriormente; instalações para o processamento de combustível nuclear e de material 

de moderação nuclear.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098647

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos, embarcações e aparelhos de locomoção por mar e ar e peças e acessórios para 

todos os items anteriormente referidos; submarinos; lemes; dispositivos para direcção de 

barcos; estabilizadores para reduzir o movimento de embarcações; caixas de velocidades; 

hélices marítimas; sistemas de leme a hélice; embarcação de ancoragem para a condução 

e controlo de manivelas e outros mecanismos de elevação; âncora pequena; nenhum dos 

items anteriormente mencionados estão relacionados com automóveis ou suas partes e 

acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098648

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios e relógios de pulso; estatuetas; ornamentos; caixas para joalharia; joalharia in-

cluindo alfinetes para gravata, grampos para gravata, alfinetes de lapela, distintivos, amule-

tos, correntes, brincos, pendentes, broches, anéis, pendentes, alfinetes, porta-chaves, porta-

-moedas e botões de punho, todos feitos em metais preciosos ou revestidos dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098649

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Conjuntos para venda, em conjunto, de canetas e lápis; lápis; borrões para uso em secretá-

rias; abre-cartas; blocos de notas e recargas; pisa-papéis; canetas; réguas; atlas; cartazes; 

livros e imagens; capas; impressões e imagens emolduradas; impressões de fotografias; ma-

teriais impressos; publicações impressas; manuais de instrução; desenhos técnicos; papel 

e produtos de papel; impressões por computador; sacos para presentes; molas para notas; 

borrachas; calendários de secretária; diários feitos em couro, bloco de notas de escritório, 

porta-passaportes feitos em couro; nenhum dos items anteriormente mencionados estão re-

lacionados com veículos a motor ou peças e acessórios dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098650

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Guarda-chuvas, capas para os mesmos; bengalas para caminhadas; sacos de viagem; con-

juntos de viagem; sacos de desporto; sacos para jogo; carteiras de bolso feitas em couro; 

estojos para chaves; correias para bagagem; estojos para cartões de visita; etiquetas para 

bagagens; bolsas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098651

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Pele de camurça para limpeza; panos do pó; sacos isotérmicos; pratos; base para copos; ca-

necas de cerveja; cantis; garrafas de água; canecas, chávenas de chá, conjuntos de chá, con-

juntos de chávenas de café; saca-rolhas; decantadores; baldes para gelo; rolhas para vinho; 

sacos para garrafas de vinho; estojos de pó-de-arroz e contentores para cosméticos; copos; 

lancheiras; tigelas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098652

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente anoraques, chapéus, t-shirts, camisolas, cintos, suspensórios, co-

letes, casacos, gorros, macacões, calças-jardineiras, aventais, cachecóis, lenços de pescoço, 

luvas, gravatas, roupas para ciclismo, babetes, faixas de «smoking».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098653

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Insígnias para afixar à roupa, excepto as feitas ou revestidas de metais preciosos; cordões 

de vestuário; fivelas para malas de mão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098654

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Porta-bolas de golf; coberturas para tacos de golf (excepto de couro); sacos para cricket; 

bolas de golf; tacos de golf; suportes («tees») para bolas; puzzles; balões; ferramentas para 

rectificar a relva no golf; cartas para jogar; quebra-cabeças; redes de pesca.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098655

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; serviços financeiros relacionados com sectores aéreo, marítimo e de 

energia; excluindo serviços relacionados com carros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098656

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de reparação, manutenção e instalação relacionados com motores e embarcações 

e suas partes e acessórios; serviços de construção, reparação, manutenção, instalação e 

desactivação em relação a reactores nucleares, instalações nucleares, geradores nucleares, 

plantas de cogeração nuclear, pilhas atómicas, centrais de energia nuclear, instalações de 

processamento nuclear e suas peças e componentes constituintes; instalação, manutenção 

e reparação de aparelhos de hardware; nenhum dos serviços anteriormente mencionados 

relacionados com carros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098657

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Aluguer de motores e seus componentes para aparelhos de locomoção por terra, mar e aé-

reos; serviços de empacotamento; armazenamento; serviços de armazenamento; transporte 

de produtos; nenhum dos serviços anteriormente mencionados estão relacionados com car-

ros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098658

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Processamento de materiais; serviços de acabamento; tratamento de resíduos de estações 

de energia nuclear; nenhum do serviços anteriormente mencionados estão relacionados 

com carros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098659

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e treino relacionados com a manutenção, revisão, reparação e ope-

ração de motores, veículos marítimos, produtos e instalações de engenharia nuclear e soft-

ware relacionado e suas peças; formação prestada através de simuladores; fornecimento de 

publicações electrónicas em rede; nenhum dos serviços anteriormente mencionados para 

carros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098660

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultadoria técnica relacionada com motores; supervisão e análises de mo-

tores e operação de motores; design de barcos; serviços de consultadoria marítima e de 

barcos; serviços de consultadoria de software;  serviços de consultadoria de engenharia nu-

clear; serviços de pesquisa; design e desenvolvimento de centrais de energia nuclear; design 

e desenvolvimento de software e hardware informático; nenhum dos produtos mencionados 

anteriormente estão relacionados com carros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098661

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Materiais de fissão para energia nuclear; materiais moderadores para reactores nucleares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098662

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Revestimentos de protecção térmica; revestimentos corrosivos; revestimentos abrasivos; 

revestimentos ambientais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098663

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Motores de turbinas a gás, motores de movimento alternativo e motores de combustão in-

terna para veículos aéreos e marítimos; motores de turbinas fixas a gás como geradores de 

energia para fins industriais; transmissores de energia; unidades substituíveis em linha para 

motores de turbinas a gás e motores de combustão interna para veículos aéreos e marítimos 

e para produção de energia para fins industriais; motores de movimento alternativo para 
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utilizar e aplicar na produção terrestre de energia; motores de movimento alternativo para 

utilizar e aplicar na propulsão marítima; motores de movimento alternativo para condução 

de carga mecânica; compressores (máquinas); unidades de propulsão marítima; dispositivos 

de içamento e levantamento, nomeadamente molinetes para ancoragem e amarração; rola-

mentos; juntas mecânicas (partes de máquinas); propulsores (aparelhos de propulsão marí-

tima); jactos de água; manivelas e equipamento de elevação; gruas; elevadores para barcos; 

componentes de acoplamento de máquinas e de transmissão para utilizar com os items an-

teriormente mencionados; motores de fluxo axial; sistemas de propulsão a energia eléctrica; 

ferramentas mecânicas; peças e acessórios para os items anteriormente mencionados; velas 

de ignição; nenhum dos items mencionados estão relacionados com automóveis ou peças e 

acessórios dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098664

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 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 medição e sinalização; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes de dados magnéticos; discos de gravação; equipamento para 

processamento de dados; computadores; software de aplicações e conteúdos multimédia 

para telefones móveis; software relacionado com espaço aéreo, marítimo e produção de 

energia; comandos eléctricos; conectores eléctricos; aparelhos de inspecção ultrasónicos; 

equipamentos de processamento electrónico de dados; aparelhos de sinalização; aparelhos 

e instrumentos eléctricos para inspecção; software para sistemas a bordo de navios; conso-

las de distribuição eléctrica para a condução e controlo de maquinaria de convés a bordo 

de embarcações; monitores de vídeo e ecrãs de monitores para utilizar com as consolas de 

controlo anteriormente mencionadas; software para sistemas de condução e controlo de 

veículos marítimos; equipamentos de processamento informático, nomeadamente unidades 

centrais de processamento e computadores; mecanismos de direcção para navios (auto-

máticos); sistemas operativos de convés; sistemas de lançamento e recuperação; sistemas 

a energia eléctrica; baterias eléctricas; simuladores; detectores electrónico-magnéticos de 

chips; dinâmica fluído-computacional; óculos de sol; calculadoras; periféricos informáticos, 

incluindo portas múltiplas de USB, ratos para computador, tapetes para rato, altifalantes, 

unidades de disco («drives») USB tipo flash, carregadores de bateria, estojos para computa-

dores «tablet»; auriculares; estojos para telefones; DVDs; CDs; lupas; fitas métricas; estojos 

para óculos; vestuário reflector para prevenção de acidentes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098665

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lanternas; luzes de leitura; reactores nucleares; plantas de cogeração nucleares; pilhas ató-

micas e centrais de produção de energia, geradores nucleares e peças para os items referi-

dos anteriormente; instalações para o processamento de combustível nuclear e de material 

de moderação nuclear.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098666

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos, embarcações e aparelhos de locomoção por mar e ar e peças e acessórios para 

todos os items anteriormente referidos; submarinos; lemes; dispositivos para direcção de 

barcos; estabilizadores para reduzir o movimento de embarcações; caixas de velocidades; 

hélices marítimas; sistemas de leme a hélice; embarcação de ancoragem para a condução 

e controlo de manivelas e outros mecanismos de elevação; âncora pequena; nenhum dos 

items anteriormente mencionados estão relacionados com automóveis ou suas partes e 

acessórios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098667

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios e relógios de pulso; estatuetas; ornamentos; caixas para joalharia; joalharia, 

incluindo alfinetes para gravata, grampos para gravata, alfinetes de lapela, distintivos, 

amuletos, correntes, brincos, pendentes, broches, anéis, pendentes, alfinetes, porta-cha-

ves, porta-moedas e botões de punho, todos feitos em metais preciosos ou revestidos dos 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098668

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Conjuntos para venda, em conjunto, de canetas e lápis; lápis; borrões para uso em se-

cretárias; abre-cartas; blocos de notas e recargas; pisa-papéis; canetas; réguas; atlas; 

cartazes; livros e imagens; capas; impressões e imagens emolduradas; impressões de 

fotografias; materiais impressos; publicações impressas; manuais de instrução; desenhos 

técnicos; papel e produtos de papel; impressões por computador; sacos para presentes; 

molas para notas; borrachas; calendários de secretária; diários feitos em couro, bloco de 

notas de escritório, porta-passaportes feitos em couro; nenhum dos items anteriormente 

mencionados estão relacionados com veículos a motor ou peças e acessórios dos mes-

mos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098669

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Guarda-chuvas, capas para os mesmos; bengalas para caminhadas; sacos de viagem; con-

juntos de viagem; sacos de desporto; sacos para jogo; carteiras de bolso feitas em couro; 

estojos para chaves; correias para bagagem; estojos para cartões de visita; etiquetas para 

bagagens; bolsas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098670

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Pele de camurça para limpeza; panos do pó; sacos isotérmicos; pratos; base para copos; ca-

necas de cerveja; cantis; garrafas de água; canecas, chávenas de chá, conjuntos de chá, con-

juntos de chávenas de café; saca-rolhas; decantadores; baldes para gelo; rolhas para vinho; 

sacos para garrafas de vinho; estojos de pó-de-arroz e contentores para cosméticos; copos; 

lancheiras; tigelas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098671

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente anoraques, chapéus, t-shirts, camisolas, cintos, suspensórios, co-

letes, casacos, gorros, macacões, calças-jardineiras, aventais, cachecóis, lenços de pescoço, 

luvas, gravatas, roupas para ciclismo, babetes, faixas de «smoking».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098672

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Insígnias para afixar à roupa, excepto as feitas ou revestidas de metais preciosos; cordões 

de vestuário; fivelas para malas de mão.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098673

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Porta-bolas de golf; coberturas para tacos de golf (excepto de couro); sacos para cricket; 

bolas de golf; tacos de golf; suportes («tees») para bolas; puzzles; balões; ferramentas para 

rectificar a relva no golf; cartas para jogar; quebra-cabeças; redes de pesca.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098674

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; serviços financeiros relacionados com sectores aéreo, marítimo e de 

energia; excluindo serviços relacionados com carros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098675

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de reparação, manutenção e instalação relacionados com motores e embarcações 

e suas partes e acessórios; serviços de construção, reparação, manutenção, instalação e 

desactivação em relação a reactores nucleares, instalações nucleares, geradores nucleares, 
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plantas de cogeração nuclear, pilhas atómicas, centrais de energia nuclear, instalações de 

processamento nuclear e suas peças e componentes constituintes; instalação, manutenção 

e reparação de aparelhos de hardware; nenhum dos serviços anteriormente mencionados 

relacionados com carros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098676

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Aluguer de motores e seus componentes para aparelhos de locomoção por terra, mar e aé-

reos; serviços de empacotamento; armazenamento; serviços de armazenamento; transporte 

de produtos; nenhum dos serviços anteriormente mencionados estão relacionados com car-

ros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098677

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Processamento de materiais; serviços de acabamento; tratamento de resíduos de estações 

de energia nuclear; nenhum dos serviços anteriormente mencionados estão relacionados 

com carros a motor ou suas peças e acessórios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098678

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e treino relacionados com a manutenção, revisão, reparação e ope-

ração de motores, veículos marítimos, produtos e instalações de engenharia nuclear e soft-

ware relacionado e suas peças; formação prestada através de simuladores; fornecimento de 

publicações electrónicas em rede; nenhum dos serviços anteriormente mencionados para 

carros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098679

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultadoria técnica relacionada com motores; supervisão e análises de mo-

tores e operação de motores; design de barcos; serviços de consultadoria de marítima e 

de barcos; serviços de consultadoria de software; serviços de consultadoria de engenharia 

nuclear; serviços de pesquisa; design e desenvolvimento de centrais de energia nu clear; 

design e desenvolvimento de software e hardware informático; nenhum dos produtos 

mencionados anteriormente estão relacionados com carros a motor ou suas peças e aces-

sórios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098680

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Materiais de fissão para energia nuclear; materiais moderadores para reactores nucleares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098681

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 2

[511] 產品 Produtos : Revestimentos de protecção térmica; revestimentos corrosivos; revestimentos abrasivos; 

revestimentos ambientais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098682

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT
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 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Motores de turbinas a gás, motores de movimento alternativo e motores de combustão in-

terna para veículos aéreos e marítimos; motores de turbinas fixas a gás como geradores de 

energia para fins industriais; transmissores de energia; unidades substituíveis em linha para 

motores de turbinas a gás e motores de combustão interna para veículos aéreos e marítimos 

e para produção de energia para fins industriais; motores de movimento alternativo para 

utilizar e aplicar na produção terrestre de energia; motores de movimento alternativo para 

utilizar e aplicar na propulsão marítima; motores de movimento alternativo para condução 

de carga mecânica; compressores (máquinas); unidades de propulsão marítima; dispositivos 

de içamento e levantamento, nomeadamente molinetes para ancoragem e amarração; rola-

mentos; juntas mecânicas (partes de máquinas); propulsores (aparelhos de propulsão marí-

tima); jactos de água; manivelas e equipamento de elevação; gruas; elevadores para barcos; 

componentes de acoplamento de máquinas e de transmissão para utilizar com os items an-

teriormente mencionados; motores de fluxo axial; sistemas de propulsão a energia eléctrica; 

ferramentas mecânicas; peças e acessórios para os items anteriormente mencionados; velas 

de ignição; nenhum dos items mencionados estão relacionados com automóveis ou peças e 

acessórios dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098683

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 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 medição e sinalização; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes de dados magnéticos; discos de gravação; equipamento para 

processamento de dados; computadores; software de aplicações e conteúdos multimédia 

para telefones móveis; software relacionado com espaço aéreo, marítimo e produção de 

energia; comandos eléctricos; conectores eléctricos; aparelhos de inspecção ultrasónicos; 

equipamentos de processamento electrónico de dados; aparelhos de sinalização; aparelhos 

e instrumentos eléctricos para inspecção; software para sistemas a bordo de navios; conso-

las de distribuição eléctrica para a condução e controlo de maquinaria de convés a bordo 

de embarcações; monitores de vídeo e ecrãs de monitores para utilizar com as consolas de 

controlo anteriormente mencionadas; software para sistemas de condução e controlo de 

veículos marítimos; equipamentos de processamento informático, nomeadamente unidades 

centrais de processamento e computadores; mecanismos de direcção para navios (auto-

máticos); sistemas operativos de convés; sistemas de lançamento e recuperação; sistemas 
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a energia eléctrica; baterias eléctricas; simuladores; detectores electrónico-magnéticos de 

chips; dinâmica fluído-computacional; óculos de sol; calculadoras; periféricos informáticos, 

incluindo portas múltiplas de USB, ratos para computador, tapetes para rato, altifalantes, unida-

des de disco («drives») USB tipo flash, carregadores de bateria, estojos para computadores «tablet»; 

auriculares; estojos para telefones; DVDs; CDs; lupas; fitas métricas; estojos para óculos; ves-

tuário reflector para prevenção de acidentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098684

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Lanternas; luzes de leitura; reactores nucleares; plantas de cogeração nucleares; pilhas ató-

micas e centrais de produção de energia, geradores nucleares e peças para os items referi-

dos anteriormente; instalações para o processamento de combustível nuclear e de material 

de moderação nuclear.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098685

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos, embarcações e aparelhos de locomoção por mar e ar e peças e acessórios para 

todos os items anteriormente referidos; submarinos; lemes; dispositivos para direcção de 

barcos; estabilizadores para reduzir o movimento de embarcações; caixas de velocidades; 

hélices marítimas; sistemas de leme a hélice; embarcação de ancoragem para a condução 

e controlo de manivelas e outros mecanismos de elevação; âncora pequena; nenhum dos 

items anteriormente mencionados estão relacionados com automóveis ou suas partes e 

acessórios.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098686

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios e relógios de pulso; estatuetas; ornamentos; caixas para joalharia; joalharia, 

incluindo alfinetes para gravata, grampos para gravata, alfinetes de lapela, distintivos, 

amuletos, correntes, brincos, pendentes, broches, anéis, pendentes, alfinetes, porta-cha-

ves, porta-moedas e botões de punho, todos feitos em metais preciosos ou revestidos dos 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098687

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Conjuntos para venda, em conjunto, de canetas e lápis; lápis; borrões para uso em secretá-

rias; abre-cartas; blocos de notas e recargas; pisa-papéis; canetas; réguas; atlas; cartazes; 

livros e imagens; capas; impressões e imagens emolduradas; impressões de fotografias; ma-

teriais impressos; publicações impressas; manuais de instrução; desenhos técnicos; papel 

e produtos de papel; impressões por computador; sacos para presentes; molas para notas; 

borrachas; calendários de secretária; diários feitos em couro, bloco de notas de escritório, 

porta-passaportes feitos em couro; nenhum dos items anteriormente mencionados estão re-

lacionados com veículos a motor ou peças e acessórios dos mesmos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098688

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Guarda-chuvas, capas para os mesmos; bengalas para caminhadas; sacos de viagem; con-

juntos de viagem; sacos de desporto; sacos para jogo; carteiras de bolso feitas em couro; 

estojos para chaves; correias para bagagem; estojos para cartões de visita; etiquetas para 

bagagens; bolsas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098689

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Pele de camurça para limpeza; panos do pó; sacos isotérmicos; pratos; base para copos; ca-

necas de cerveja; cantis; garrafas de água; canecas, chávenas de chá, conjuntos de chá, con-

juntos de chávenas de café; saca-rolhas; decantadores; baldes para gelo; rolhas para vinho; 

sacos para garrafas de vinho; estojos de pó-de-arroz e contentores para cosméticos; copos; 

lancheiras; tigelas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098690

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente anoraques, chapéus, t-shirts, camisolas, cintos, suspensórios, co-

letes, casacos, gorros, macacões, calças-jardineiras, aventais, cachecóis, lenços de pescoço, 

luvas, gravatas, roupas para ciclismo, babetes, faixas de «smoking».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098691

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Insígnias para afixar à roupa, excepto as feitas ou revestidas de metais preciosos; cordões 

de vestuário; fivelas para malas de mão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098692

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Porta-bolas de golf; coberturas para tacos de golf (excepto de couro); sacos para cricket; 

bolas de golf; tacos de golf; suportes («tees») para bolas; puzzles; balões; ferramentas para 

rectificar a relva no golf; cartas para jogar; quebra-cabeças; redes de pesca.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098693

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; serviços financeiros relacionados com sectores aéreo, marítimo e de 

energia; excluindo serviços relacionados com carros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098694

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de reparação, manutenção e instalação relacionados com motores e embarcações 

e suas partes e acessórios; serviços de construção, reparação, manutenção, instalação e 

desactivação em relação a reactores nucleares, instalações nucleares, geradores nucleares, 

plantas de cogeração nuclear, pilhas atómicas, centrais de energia nuclear, instalações de 

processamento nuclear e suas peças e componentes constituintes; instalação, manutenção 

e reparação de aparelhos de hardware; nenhum dos serviços anteriormente mencionados 

relacionados com carros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098695

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Aluguer de motores e seus componentes para aparelhos de locomoção por terra, mar e aé-

reos; serviços de empacotamento; armazenamento; serviços de armazenamento; transporte 

de produtos; nenhum dos serviços anteriormente mencionados estão relacionados com car-

ros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098696

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Processamento de materiais; serviços de acabamento; tratamento de resíduos de estações 

de energia nuclear; nenhum dos serviços anteriormente mencionados estão relacionados 

com carros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098697

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de educação e treino relacionados com a manutenção, revisão, reparação e ope-

ração de motores, veículos marítimos, produtos e instalações de engenharia nuclear e soft-

ware relacionado e suas peças; formação prestada através de simuladores; fornecimento de 
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publicações electrónicas em rede; nenhum dos serviços anteriormente mencionados para 

carros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098698

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/22

[730] 申請人 Requerente : Rolls-Royce plc

 地址 Endereço : 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultadoria técnica relacionada com motores; supervisão e análises de mo-

tores e operação de motores; design de barcos; serviços de consultadoria de marítima e de 

barcos; serviços de consultadoria de software; serviços de consultadoria de engenharia nu-

clear; serviços de pesquisa; design e desenvolvimento de centrais de energia nuclear; design 

e desenvolvimento de software e hardware informático; nenhum dos produtos mencionados 

anteriormente estão relacionados com carros a motor ou suas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099160

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Cantor Fitzgerald Securities

 地址 Endereço : 110 East 59th Street, New York, New York 10022, 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 : Software para jogos e jogos de fortuna ou azar; software para computador, vídeos e jogos 

electrónicos e jogos de fortuna ou azar; software para computador, vídeos e jogos electró-

nicos e jogos de fortuna ou azar providenciando locais de apostas, torneios, ligas, jogos so-

ciais, jogos de habilidade, promoções, apostas em corridas de cavalos e concurso; software  

informático para entrega de conteúdo sem fios; software informático para jogos e jogos de 

fortuna ou azar, software para jogos de vídeo e jogos de fortuna ou azar e software para 

jogos e jogos de fortuna ou azar electrónicos descarregáveis para uso em telefones móveis, 

computadores portáteis, computadores tabletes, computadores pessoais e dispositivos 

portáteis ou sem fios; software informático para jogos e jogos de fortuna ou azar, software 
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para jogos de vídeo e jogos de fortuna ou azar e software para jogos e jogos de fortuna ou 

azar electrónicos descarregáveis para jogos e jogos de fortuna ou azar, providenciando lo-

cais de apostas, torneios, ligas, jogos sociais, jogos de habilidade, promoções, apostas em 

corridas de cavalos e concurso através de redes informáticas globais ou locais, localizações 

geo-específicas, computadores pessoais e dispositivos móveis ou sem fio; software para mo-

delagem preditiva e análises; software informático, software para jogos de vídeo e software 

informático electrónico para fornecimento de notícias, dados, informação analítica, artigos 

e estatísticas nos sectores de jogos e jogos de fortuna ou azar, locais de apostas, ligas des-

portivas, equipas desportivas, jogadores de desporto, desportos virtuais e relato (play-by-

-play) de jogo real e representações de eventos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/04 86/444,725 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/099161

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Cantor Fitzgerald Securities

 地址 Endereço : 110 East 59th Street, New York, New York 10022, 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 : Instalação, manutenção, e reparação de hardware de computador, servidores informáticos 

e computadores periféricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/04 86/444,729 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/099162

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Cantor Fitzgerald Securities

 地址 Endereço : 110 East 59th Street, New York, New York 10022, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de agência de apostas; serviços de jogos de fortuna ou azar; serviços de apostas; ser-

viços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de software para computador, vídeos 

e jogos electrónicos e jogos de fortuna ou azar interactivos on-line; serviços de entretenimen-

to de natureza de locais de apostas de jogos e jogos de fortuna ou azar; serviços de entrete-

nimento, nomeadamente preparação, organização e condução de jogos e jogos de fortuna ou 

azar, torneios, ligas, jogos sociais, jogos de habilidade, promoções, apostas em corridas de 

cavalos e concurso; serviços de entretenimento, nomeadamente preparação, organização e 

condução de jogos e eventos de agência de apostas e aceitação de apostas sobre ou honorá-

rios para entrar de eventos de jogos e agência de apostas antes e durante várias competições 

e eventos, incluindo eventos desportivos; fornecimento de jogos informáticos, jogos de vídeo 

e jogos electrónicos interactivos on-line através de uma rede informática global e através de 

dispositivos móveis de comunicação sem fios; serviços de entretenimento, nomeadamente 

fornecimento de jogos informáticos, jogos de vídeo e jogos electrónicos interactivos on-line 

providenciando locais de apostas, torneios, ligas, jogos sociais, jogos de habilidade, promo-

ções, apostas em corridas de cavalos e concurso através de redes informáticas globais ou 

locais, adaptados, localizações geo-específicas, para uso em computadores pessoais e disposi-

tivos móveis de telecomunicações sem fio; serviços de entretenimento, nomeadamente forne-

cimento de um ambiente virtual on-line para jogos e jogos de fortuna ou azar, envolver-se em 

torneios e ligas, jogar jogos sociais, jogar jogos de habilidade, participação em promoções, e 

entrando em corridas de cavalos e concursos; fornecimento de uso temporário de soft ware 

informático não descarregável para jogos e jogos de fortuna ou azar, locais de apostas, tor-

neios, ligas, jogos sociais, jogos de habilidade, apostas em corridas de cavalos e concurso; for-

necimento de um sistema baseado em rede e portal on-line para os clientes participarem em 

jogos on-line e jogos e jogos de fortuna ou azar móveis, operação e coordenação de jogos e 

jogos de fortuna ou azar, locais de apostas, torneios, ligas, jogos sociais, jogos de habilidade, 

promoções, apostas em corridas de cavalos e concursos; informação de entretenimento; for-

necimento de dados e informação nos sectores de jogos e jogos de fortuna ou azar; forneci-

mento de dados e informação nos sectores de locais de apostas, torneios, ligas, jogos sociais, 

jogos de habilidade, promoções, apostas em corridas de cavalos e concursos; fornecimento 

de dados e informação para modelagem preditiva e análises nos sectores de jogos e jogos de 

fortuna ou azar; serviços de educação e entretenimento, nomeadamente fornecimento de um 

sítio da Internet apresentando informação para modelagem preditiva e análises de locais de 

apostas, desporto, ligas desportivas, equipas desportivas, jogadores de desporto e participan-

tes desportivos, e predição desportivos; fornecimento de informações on-line e artigos não 

descarregáveis on-line, apresentando notícias, dados, informação, artigos, modelagem predi-

tiva, estatísticas, assessoria e análises no sector de livros para corridas e desportivas, despor-

to, figuras de desporto, eventos desportivos, ligas desportivas, equipas, atletas, participantes 

desportivos, classificação desportiva, resultados desportivos, predição desportiva e relato 

(play-by-play) de jogo real e representações de eventos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/04 86/444,733 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/099163

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/04

[730] 申請人 Requerente : Cantor Fitzgerald Securities

 地址 Endereço : 110 East 59th Street, New York, New York 10022, 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 : Concepção e desenvolvimento de hardware e software informático; instalação e manuten-

ção de software informático; serviços de configuração de redes informáticas; consultoria na 

área de gestão de configuração para hardware e software informático; serviços de consul-

toria nas áreas de selecção, implementação e utilização de sistemas de hardware e software 

informático para terceiros; serviços informáticos, nomeadamente integração de software 

informático em sistemas múltiplos e redes.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/04 86/444,734 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/099220

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/05

[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 : 飯店及餐館之服務；臨時住宿處；飯店；自助餐廳；茶室、酒吧（俱樂部除外）之服務；旅行社，

亦即旅館房間及臨時住宿訂房服務；旅行社，亦即餐廳和訂餐服務；提供有關旅館、臨時住宿

和餐廳的資訊；管家服務；房間、展覽會場與會議室訂房、出借和出租；房間、休息室和研討

會、宴會、雞尾酒會和派對場所之預訂、出借和出租；關於酒店和餐廳服務、入住安排等非專業

的諮詢和建議。  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2015/02/20 15/4158978 法國 França

[210] 編號 N.º : N/099279

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : DBA Lux 1 S.A.

 地址 Endereço : 560A rue de Neudorf - L 2220 Luxemburgo
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 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Roupa, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099280

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/08

[730] 申請人 Requerente : DBA Lux 1 S.A.

 地址 Endereço : 560A rue de Neudorf - L 2220 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Roupa, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099484

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/14

[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 : 

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

2015/05/13 1693183 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/099643

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : NUTRICAFÉS - CAFÉ E RESTAURAÇÃO, S.A.

 地址 Endereço : Rua das Fontainhas, n.º 70, Venda Nova, 2700-391 Amadora, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099644

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/20

[730] 申請人 Requerente : NUTRICAFÉS - CAFÉ E RESTAURAÇÃO, S.A.

 地址 Endereço : Rua das Fontainhas, n.º 70, Venda Nova, 2700-391 Amadora, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/099746

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : Filpucci (Zhangjiagang) Special Textiles Products Co. Ltd.

 地址 Endereço : Bldg. B1 South Science and Technology Park, No. 1 Xinjing West Road, Yangshe Town, 

Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Fibras têxteis em bruto e substitutos; seda em bruto; casulos; cânhamo; resíduos de seda 

crua; algodão em bruto; fibras de juta [em bruto]; fibras de cânhamo [em bruto]; fibras acrí-

licas; fibras químicas para uso têxtil; fibras de cânhamo; fibras de carbono para uso têxtil; 

fibras de carbono em bruto para uso têxtil; fibras de coco; fibras de algodão; fibras de fios; 

fibras de linho em bruto; fibras sintéticas para uso têxtil; fibra de rami; fibras de seda; fibras 

de sílica vitrificada para uso têxtil; fibras de viscose de sílica; fibras de vidro para uso têxtil; 

fibras de matérias plásticas em estado bruto para uso têxtil; fibras feitas de material sinté-

tico; fibras de plástico para uso têxtil; fibras feitas de politetrafluoretileno; fibras naturais; 

fibras sendo matérias-primas sintéticas para uso têxtil; fibras sendo materiais sintéticos 

parcialmente tratados para uso têxtil; fibras para perucas; fibras para fabrico de ladrilhos de 

tapete/alcatifa; fibras para fabrico de carpetes; fibras semi-sintéticas para uso têxtil; fibras 

têxteis; fibras têxteis cerâmicas; fibras têxteis não tecidas; filamentos de poliéster; filamen-

tos têxteis sintéticos; flocos de lã; flocos de seda; juta; lã em bruto ou tratada; lã em bruto; 

lã lavada; lã cardada; lã tratada; líber; linho em bruto; matérias têxteis fibrosas em bruto 

tratadas com retardadores de chamas; matérias têxteis fibrosas brutas; angorá; mono-fila-

mentos em poliéster de seda; correias de cânhamo; crina [pêlo de animal]; pêlo de camelo; 
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pêlo de angorá; pêlo de alpaca; pêlo de caxemira; pêlo de angorá de cabra; ráfia; estopa; 

estopa de algodão; cânhamo desbastado; lã de cordeiro; cabos não metálicos; cordame de 

cânhamo; cordas não metálicas; cordas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/11/25 013503677 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/099747

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : Filpucci (Zhangjiagang) Special Textiles Products Co. Ltd.

 地址 Endereço : Bldg. B1 South Science and Technology Park, No. 1 Xinjing West Road, Yangshe Town, 

Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; chapelaria; calçado; artigos de vestuário para pescadores; vestuário de des-

porto [sem serem luvas de golfe]; vestidos de cerimónia para senhora; vestidos de noiva; 

roupões de banho; roupões de praia; artigos de vestuário para pôr ao pescoço; vestuário 

de desporto; bandanas [lenços para pescoço]; roupa de noite; lingerie; roupa interior para 

bebés; babetes, sem ser em papel; roupa interior; biquinis; boas; boás [golas]; cafetãs; 

meias; peúgas; peúgas-pantufas; chapéus de papel [vestuário]; chapéus e bonés de despor-

to; chapéus para festas [vestuário]; chapéus de papel para usar como artigos de vestuário; 

polainas (vestuário); cintos; cintos [vestuário]; body [roupa interior]; tops [vestuário]; 

espartilhos; fatos de natação; fatos de máscaras; fatos para teatro; gravatas; gravatas [ves-

tuário]; lenços para usar na cabeça; cachecóis; gabardinas [vestuário]; casacos de peles; 

luvas; luvas em malha; luvas, incluindo luvas em pele; blusões para a chuva; vestuário 

pronto-a-vestir; camisas e combinações; mantos; peles [vestuário]; encaixes de camisa; 

fatos-macaco; pijamas; punhos de camisa; ponchos; lenços de pescoço; sapatos de treino 

[calçado]; lenços de ombro; estolas em pele; uniformes; uniformes para uso comercial; 

uniformes escolares; bonés [artigos de chapelaria]; bóinas; calçado; calçado de trabalho; 

calçado para homem; calçado para senhora; calçado para criança; alpargatas; sandálias; 

sandálias de banho; sandálias e sapatos de praia; calçado para golfe; sapatos de corrida; 

calçado de montanhismo; sapatilhas para basquetebol; sapatos de andebol; sapatos de 

voleibol; calçado para a chuva; botas de râguebi; calçado de esqui e de snowboard e res-

pectivas peças; calçado de praia; sapatos de lona; sapatos de cerimónia; sapatos de couro; 

calçado informal; calçado para ciclismo; calçado de futebol; sapatos para caminhadas; 

sapatos de desporto; botins; botas de trabalho; botas de montanhismo; botas de escalada 

[botas de montanhismo]; botas de esqui; sapatos para a prática de snowboard; solas para 

calçado; palmilhas [para sapatos e botas]; meias interiores para calçado; botas de senho-

ra; botas de Inverno.

[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

2014/11/25 013503677 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/099748

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/22

[730] 申請人 Requerente : Filpucci (Zhangjiagang) Special Textiles Products Co. Ltd.

 地址 Endereço : Bldg. B1 South Science and Technology Park, No. 1 Xinjing West Road, Yangshe Town, 

Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 23

[511] 產品 Produtos : Fios para uso têxtil; fio de desperdício de algodão; fio de froco (chenile); algodão para passa-

jar; fibras de tecelagem para usar na protecção de embalagem de bombas; fibras de tecelagem 

para uso industrial; fragmentos de fibras de plástico para uso têxtil; fibras de poliéster fiado 

para uso têxtil; fibras flocadas; filamentos têxteis [linhas]; fiados; linhas cardadas de cânhamo 

para uso têxtil; linhas cardadas em fibras naturais para uso têxtil; fios (cardados) em lã; linhas 

cardadas em lã para uso têxtil; fio encerado; fios de angorá para uso têxtil; fiados de algodão; 

fios em materiais sintéticos para uso têxtil; filamentos de pêlo de camelo; fios de politetra-

fluoretileno para uso têxtil; fio de seda dupioni; fio de seda selvagem; linhas e fios de fibras 

regeneradas para uso têxtil; fios e linhas de fibras químicas para uso têxtil; fios elásticos; fios 

(penteados) em fibras naturais; fios em fibras de carbono para uso têxtil; fios de fibra cerâmi-

ca para uso têxtil; fios flocados; fios de lã para tricotar; fios em materiais acrílicos para trico-

tar; fios de nylon para tricotar; fios naturais; fios não metálicos para uso têxtil; fios para utili-

zações têxteis; fios para venda em forma de kit; fio para edredões; fios de alcatifas; fios para 

uso doméstico; fios para uso têxtil; fios de poliéster pré-orientados; linhas entrançadas; linhas 

sintéticas; fios têxteis; fios têxteis em fibras artificiais; fios têxteis em fibras naturais; fios de 

poliéster texturizados; linhas fiadas; fios; fios cardados de linho para uso têxtil; linha para co-

ser para uso têxtil; linha para vela; fio de angorá; fios de cânhamo; fios de papel [para uso têx-

til]; fios em borracha para uso têxtil; fios de coco; fios de juta; fios de linho; fios em matérias 

plásticas para uso têxtil; canutilhos; fio de cabelo; fios de rayon; fios de seda; linhas de sílica; 

fios de fibras de vidro; linha em fibra de vidro para uso têxtil; mistura de linhas e fios à base 

de fibras inorgânicas; fio e linha de cânhamo em trança; linha e fio de algodão torcido; linhas 

e fios de fibra de vidro; fio e linha de fibra semi-sintética [fio de fibra natural tratado quimica-

mente]; fio e linha em fibra sintética; fios e linhas de lã entrelaçados; fios e linhas de rami; fio 

e linha de seda em trança; linhas e fios de resíduos desengordurados; misturas de linhas e fios 

fiados; linhas e fios misturados à base de cânhamo; mistura de fios e linhas à base de algodão; 

mistura de fios e linhas à base de fibras químicas; mistura de fio e linha à base de lã; mistura 

de fios e linhas à base de seda; mistura de fios e linhas entrançados; fios e linhas para uso 

têxtil; fios e linhas torcidos; fios e linhas com revestimento de borracha para uso têxtil; fios e 

linhas estáveis ao calor; fios elásticos para uso têxtil; linhas de algodão fiado; fio sintético ou 

mistura de fibras para uso têxtil; linha de sapateiro; linha e fio para costura; fios para tricotar; 

fios e linhas para passajar; fios para bordar; linha torcida; linha encerada; fio de seda fiado à 

mão; linha para uso têxtil; lã fiada; lãs para tricotar à mão; artigos de retrosaria [fios e linhas]; 

carretéis de linha; carretéis de linhas; fitas elásticas de fibras sintéticas para uso têxtil.

[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

2014/11/25 013503677 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/099937

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/28

[730] 申請人 Requerente : MARC JACOBS TRADEMARKS L.L.C.

 地址 Endereço : 72 Spring Street, 2nd Floor, New York, New York, 10012 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 loja de venda a retalho e serviços de loja de venda a retalho online de vestuá-

rio, calçado, chapelaria, malas de mão, artigos de couro, artigos de bagagem, cintos, artigos 

de óptica, joalharia, relógios, livros e artigos de papelaria, capas para telefones móveis, es-

tojos de transporte para laptops, auscultadores, capas de protecção, capas e invólucros para 

computadores tablet, fragrâncias, cosméticos, produtos para os cuidados pessoais e para os 

cuidados da pele, acessórios e ornamentos para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/05 4,735,406 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/100036

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 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，獸醫用製劑及衛生製劑；防真菌製劑；治療灰指甲之製藥製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100037

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/05/29

[730] 申請人 Requerente : Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 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，獸醫用製劑及衛生製劑；防真菌製劑；治療灰指甲之製藥製劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100124

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : Swiss Bio Marketing Pte Ltd

 地址 Endereço : 1093 Lower Delta Road #06-16, Singapore 169204

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados cosméticos para tratamento de pele; preparados cosméticos para emagrecimen-

to.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100125

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : Suntory Beverage & Food Limited

 地址 Endereço : 3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡與可可；咖啡原豆（未處理）；茶；茶類飲料；奶茶飲料；氣泡茶類飲料；綠茶；紅茶；烏龍茶

（中國茶）；玄米茶；麥茶；茉莉花茶；奶茶；咖啡飲料；拿鐵飲料（咖啡加牛奶）；氣泡咖啡與氣

泡咖啡飲料；調味料（不包含香料）；香料；食用香味調劑（不含精油）；精製米；精製燕麥；精

製大麥；食用麵粉；食用麩質；穀片原料；中式餃子（餃子，熟食）；三明治；中式蒸餃（燒賣，熟

食）；壽司；漢堡（三明治）；披薩；午餐盒，包含米飯、肉、魚或蔬菜；熱狗（三明治）；肉派；義

大利餃；糖果、麵包與餐包；冰淇淋；杏仁膏；酵母粉；麥芽發酵米；酵母；烘培粉；冰塊；冰淇

淋凝結劑；家用嫩肉精；鮮奶油穩固粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100126

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/01

[730] 申請人 Requerente : Suntory Beverage & Food Limited

 地址 Endereço : 3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡與可可；咖啡原豆（未處理）；茶；茶類飲料；奶茶飲料；氣泡茶類飲料；綠茶；紅茶；烏龍茶

（中國茶）；玄米茶；麥茶；茉莉花茶；奶茶；咖啡飲料；拿鐵飲料（咖啡加牛奶）；氣泡咖啡與氣

泡咖啡飲料；調味料（不包含香料）；香料；食用香味調劑（不含精油）；精製米；精製燕麥；精

製大麥；食用麵粉；食用麩質；穀片原料；中式餃子（餃子，熟食）；三明治；中式蒸餃（燒賣，熟

食）；壽司；漢堡（三明治）；披薩；午餐盒，包含米飯、肉、魚或蔬菜；熱狗（三明治）；肉派；義

大利餃；糖果、麵包與餐包；冰淇淋；杏仁膏；酵母粉；麥芽發酵米；酵母；烘培粉；冰塊；冰淇

淋凝結劑；家用嫩肉精；鮮奶油穩固粉。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100192

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/02

[730] 申請人 Requerente : Hermes International

 地址 Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Objectos de vidro para uso para arranjos de mesa, nomeadamente copos, taças, decanta-

dores, utensílios para a mesa feitos de vidro, tigelas, objectos de porcelana para uso para 

arranjos de mesa, objectos de porcelana para a mesa, objectos de porcelana para uso para 

arranjos de mesa, nomeadamente recipientes de porcelana (tigelas feitas de porcelana e ta-

buleiros para fins domésticos), louça de barro para uso para arranjos de mesa, jarras.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/11 14/4141025 法國 França

[210] 編號 N.º : N/100251

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 上海士諾科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市嘉定區南翔鎮新勤路358號1幢 

 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 : 空氣淨化裝置和機器；空氣過濾設備；乾燥裝置和設備；乾燥器；通風設備和裝置（空氣調

節）；水淨化設備和機器；引水管道設備；加熱裝置；衛生器械和設備；冷卻設備和裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100252

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 珠海市多明樂新能源有限公司 

 地址 Endereço : 中國珠海市香洲區洪灣工業區興灣六路9號2號廠房一樓至四樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；發光門牌；日光燈管；汽車燈；空氣淨化用殺菌燈；烹調器；冷凍設備和裝置；空氣調節設

備；熱氣裝置；供暖裝置；浴室裝置；消毒設備；電暖器；氣體引燃器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100253

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 泉州市銳力體育用品有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州經濟技術開發區德泰路崇榮街65號A幢紅孩兒公司車間四樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；襪；帽子；手套（服裝）；防水服；足球鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100254

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 情茶實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市鯉城區九一街203號百貨大樓三層301室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶飲料；茶；糖果；蜂蜜；糕點；穀類製品；米粉；冰淇淋；調味品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100255

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 愛侶健康科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省長興縣經濟開發區太湖大道1208號 

 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 : 洗衣用漂白劑，研磨劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮劑，牙膏。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100256

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 愛侶健康科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省長興縣經濟開發區太湖大道1208號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫療器械和儀器，假肢；外科移植用假眼球；假牙，矯形用物品，縫合材料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100257

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 愛侶健康科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省長興縣經濟開發區太湖大道1208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。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100258

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 愛侶健康科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省長興縣經濟開發區太湖大道1208號 

 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 : 玩具，體育活動用球，鍛煉身體器械，聖誕樹用裝飾品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100259

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 愛侶健康科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省長興縣經濟開發區太湖大道1208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；商業管理和組織諮詢；進出口代理；替他人推銷；替他人採購；市場營銷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100260

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 愛侶健康科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省長興縣經濟開發區太湖大道1208號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；學校（教育）；電視文娛節目；廣播和電視節目製作；音樂製作；提供娛樂設施；在計算機

網絡上提供在線遊戲；夜總會；健身指導課程。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100261

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 廣東富能達不銹鋼實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省潮州市潮安區彩塘鎮彩東路新聯工業區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : 貨物展出；廣告；商業管理諮詢；組織商業或廣告展覽；進出口代理；替他人推銷；替他人採購

（替其他企業購買商品或服務）；人事管理諮詢；商業企業遷移；將信息編入計算機數據庫；特

許經營的商業管理；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100262

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 廣東富能達不銹鋼實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省潮州市潮安區彩塘鎮彩東路新聯工業區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放；電信信息；計算機輔助信息和圖像傳送；電子郵件；信息傳送；信息傳輸設備出租；

提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提供全球計算機網絡用戶接入服務；提供互聯網聊天

室；提供數據庫接入服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100263

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : 廣東富能達不銹鋼實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省潮州市潮安區彩塘鎮彩東路新聯工業區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機出租；計算機硬件設計和開發諮詢；計算機軟件維護；計算機系統設計；把有形的數據

和文件轉換成電子媒體；替他人創建和維護網站；託管計算機站（網站）；網絡服務器出租；計

算機病毒的防護服務；提供互聯網搜索引擎。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100279

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/04

[730] 申請人 Requerente : Unilever PLC

 地址 Endereço : Port Sunlight Wirral, Merseyside England CH62 4ZD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de salão para cuidados da beleza.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100299

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, artigos de bijutaria, pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques [biju-

taria], jóias esmaltadas, brincos; ornamentos para chapéus [bijutaria], alfinetes [bijutaria], 

medalhas, colares, anéis; alfinetes de gravata, alfinetes ornamentais, joalharia «strass» 

(composição que imita o diamante), jóias; relógios despertadores; caixas em metais precio-

sos; guarda-jóias; bustos em metais preciosos; estátuas ou figurinhas (estatuetas) em metais 

preciosos; porta-chaves; relógios; armários [caixas] para relógios; cronómetros; mostrado-

res [relojoaria]; maquinismos de relojoaria; metais preciosos em bruto ou semi-trabalhados; 

relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; caixas e estojos para relógios; caixas 

e estojos para joalharia; correntes de relógios, vidros para relógios, vidros para relógios, 

relógios-pulseiras.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/15 144141878 法國 França

[210] 編號 N.º : N/100300

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, artigos de bijutaria, pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques [biju-

taria], jóias esmaltadas, brincos; ornamentos para chapéus [bijutaria], alfinetes [bijutaria], 

medalhas, colares, anéis; alfinetes de gravata, alfinetes ornamentais, joalharia «strass» 

(composição que imita o diamante), jóias; relógios despertadores; caixas em metais precio-

sos; guarda-jóias; bustos em metais preciosos; estátuas ou figurinhas (estatuetas) em metais 

preciosos; porta-chaves; relógios; armários [caixas] para relógios; cronómetros; mostrado-

res [relojoaria]; maquinismos de relojoaria; metais preciosos em bruto ou semi-trabalhados; 

relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; caixas e estojos para relógios; caixas 

e estojos para joalharia; correntes de relógios, vidros para relógios, vidros para relógios, 

relógios-pulseiras.

[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

2014/12/15 144141876 法國 França

[210] 編號 N.º : N/100301

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia, artigos de bijutaria, pulseiras, pregadeiras, correntes, berloques [biju-

taria], jóias esmaltadas, brincos; ornamentos para chapéus [bijutaria], alfinetes [bijutaria], 

medalhas, colares, anéis; alfinetes de gravata, alfinetes ornamentais, joalharia «strass» 

(composição que imita o diamante), jóias; relógios despertadores; caixas em metais precio-

sos; guarda-jóias; bustos em metais preciosos; estátuas ou figurinhas (estatuetas) em metais 

preciosos; porta-chaves; relógios; armários [caixas] para relógios; cronómetros; mostrado-

res [relojoaria]; maquinismos de relojoaria; metais preciosos em bruto ou semi-trabalhados; 

relógios de pulso; braceletes para relógios de pulso; caixas e estojos para relógios; caixas 

e estojos para joalharia; correntes de relógios, vidros para relógios, vidros para relógios, 

relógios-pulseiras.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/15 144141881 法國 França

[210] 編號 N.º : N/100329

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : SONY PICTURES TELEVISION INC.

 地址 Endereço : 10202 W. Washington Blvd., Culver City, California 90232, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de jogos de computador; software de jogos que gera ou exibe resultados de apos-

tas de máquinas de jogos; software transferível sob a forma de uma aplicação móvel para 

jogar jogos; jogos para jogar através de uma rede informática mundial, dispositivos electró-

nicos portáteis, leitores de vídeo portáteis, leitores de música portáteis, telefones inteligen-

tes, computadores laptop, computadores portáteis, computadores tablet, telefones móveis, 

pagers, assistentes digitais pessoais, set-top boxes [dispositivos para descodificar sinais de 

televisão] para televisão digital, controladores de televisão digital interactivos e gravadores 

de televisão digital programáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100330

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05
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[730] 申請人 Requerente : SONY PICTURES TELEVISION INC.

 地址 Endereço : 10202 W. Washington Blvd., Culver City, California 90232, U.S.A.

 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 : Equipamentos de jogo reconfiguráveis para casinos e lotarias, nomeadamente máquinas de 

jogo e respectivo software operacional de jogos de computador vendidos ou alugados como 

uma unidade; máquinas de jogos, nomeadamente dispositivos que aceitam apostas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100331

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/05

[730] 申請人 Requerente : SONY PICTURES TELEVISION INC.

 地址 Endereço : 10202 W. Washington Blvd., Culver City, California 90232, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de jogo, nomeadamente jogos de fortuna ou azar online; serviços de jogo, nomea-

damente a exploração de um casino online fornecendo jogos de vídeo de fortuna ou azar 

para serem jogados através de uma rede informática mundial; fornecimento de software 

de jogo on-line para jogos jogados através de uma rede informática mundial; serviços de 

entretenimento, nomeadamente a realização de jogos de azar simultaneamente em estabe-

lecimentos de jogo múltiplos, independentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100457

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/08

[730] 申請人 Requerente : Assegnatari  Associati  Arborea  Società  Cooperativa  Agricola  per  Azioni

 地址 Endereço : Strada 14 Est Bis, 09092 Arborea (OR), Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 牛奶及牛奶製品；以牛奶為主之奶類飲料；食品用蛋白；乳製品；乳清；以水果為主之零食；含

水果之奶類飲料。  

[540] 商標 Marca : 

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



19242 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 37 期 —— 2015 年 9 月 16 日

[210] 編號 N.º : N/100514

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : C.F.E.B. SISLEY

 地址 Endereço : 16, Avenue George V, 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 : 肥皂；香水；精油；化妝品；生髮水；牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/100527

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 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 : Óculos, lunetas, óculos de sol, lentes e armações para os mesmos, lentes de contacto, esto-

jos, correntes e cordões para óculos e lunetas, peças e acessórios para todos os artigos refe-

ridos; capas para leitores multimédia portáteis; capas para telefones móveis ou telemóveis; 

capas para DVDs; capas para CDs; capas para cabos de computador; capas para dispositi-

vos de reprodução de áudio; capas para computadores portáteis («palmtops»); capas para 

agendas electrónicas; capas para máquinas fotográficas e capas para máquinas de filmar.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/09 64545/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100528

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18
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[511] 產品 Produtos : Malas e bolsas de mão; sacos de viagem; pastas de executivo; pastas de executivo em couro; 

carteiras em couro para cartões de crédito; carteiras; pastas em couro para documentos; 

bolsas em couro para chaves; porta-moedas; malas de viagem; bolsas para cosméticos va-

zias; sacos de desporto incluídos nesta classe; sacos para equipamentos atléticos; malas 

de noite e sacos de tiracolo para senhoras; sacos em couro para compras; malas escolares; 

sacos porta-fatos para viagem; malas porta-fatos para viagem; sacos para sapatos para via-

gem; sacos de praia; sacos para fraldas; mochilas («backpacks»), malas e sacos tipo Boston 

(«Boston bags»); baús de viagem; malas de viagem («duffle bags»); malas de viagem para 

pernoitar; malas de bagagem de mão; sacolas; malas e bolsas de ópera; estojos de toilette 

(não equipados); peles; estojos e caixas feitos em couro; malas e bolsas de couro para em-

balagens; correias de couro; chapéus de chuva e chapéus de sol; trelas e coleiras em couro.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/09 64545/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100529

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos; blusões; calças; saias; blusas; gabardinas e impermeáveis; sobretudos; cintos; cin-

tas e suspensórios para vestuário; fatos; dólmans («stuff jackets»); camisolões e macacões 

(«jumpers»); calças de ganga («jeans»); vestidos; mantos, capas e capotes; parcas («parkas»); 

camisas; camisetas («T-shirts»); camisolas («sweaters»); roupa interior; «baby-dolls» sen-

do roupa de dormir; roupões de banho; vestuário de banho; lingerie («négligée»); fatos de 

banho; robes de noite; xailes; cachecóis; lenços; gravatas; laços; camisolas («sweat shirts»); 

camisas interiores; camisetas com gola; corpetes («body suits»); calções; meias de vidro de 

senhora; meias; sapatos; chinelos e sapatos de quarto; sapatos de protecção; galochas; socas 

e tamancos de madeira; solas para calçado; gáspias de calçado; botas; botas de esqui; boti-

nas ou botas de cano curto; sapatos ou sandálias de esparto ou corda; sandálias; sandálias 

de banho; luvas; mitenes; chapéus e bonés; viseiras (chapelaria).

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/09 64545/2014 瑞士 Suíça
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[210] 編號 N.º : N/100530

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 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 : Óculos, lunetas, óculos de sol, lentes e armações para os mesmos, lentes de contacto, esto-

jos, correntes e cordões para óculos e lunetas, peças e acessórios para todos os artigos refe-

ridos; capas para leitores multimédia portáteis; capas para telefones móveis ou telemóveis; 

capas para DVDs; capas para CDs; capas para cabos de computador; capas para dispositi-

vos de reprodução de áudio; capas para computadores portáteis («palmtops»); capas para 

agendas electrónicas; capas para máquinas fotográficas e capas para máquinas de filmar.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/09 64547/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100531

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas e bolsas de mão; sacos de viagem; pastas de executivo; pastas de executivo em couro; 

carteiras em couro para cartões de crédito; carteiras; pastas em couro para documentos; 

bolsas em couro para chaves; porta-moedas; malas de viagem; bolsas para cosméticos va-

zias; sacos de desporto incluídos nesta classe; sacos para equipamentos atléticos; malas 

de noite e sacos de tiracolo para senhoras; sacos em couro para compras; malas escolares; 

sacos porta-fatos para viagem; malas porta-fatos para viagem; sacos para sapatos para via-

gem; sacos de praia; sacos para fraldas; mochilas («backpacks»), malas e sacos tipo Boston 

(«Boston bags»); baús de viagem; malas de viagem («duffle bags»); malas de viagem para 

pernoitar; malas de bagagem de mão; sacolas; malas e bolsas de ópera; estojos de toilette 

(não equipados); peles; estojos e caixas feitos em couro; malas e bolsas de couro para em-

balagens; correias de couro; chapéus de chuva e chapéus de sol; trelas e coleiras em couro.

[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

2014/12/09 64547/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100532

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos; blusões; calças; saias; blusas; gabardinas e impermeáveis; sobretudos; cintos; cin-

tas e suspensórios para vestuário; fatos; dólmans («stuff jackets»); camisolões e macacões 

(«jumpers»); calças de ganga («jeans»); vestidos; mantos, capas e capotes; parcas («parkas»); 

camisas; camisetas («T-shirts»); camisolas («sweaters»); roupa interior; «baby-dolls» sen-

do roupa de dormir; roupões de banho; vestuário de banho; lingerie («négligée»); fatos de 

banho; robes de noite; xailes; cachecóis; lenços; gravatas; laços; camisolas («sweat shirts»); 

camisas interiores; camisetas com gola; corpetes («body suits»); calções; meias de vidro de 

senhora; meias; sapatos; chinelos e sapatos de quarto; sapatos de protecção; galochas; socas 

e tamancos de madeira; solas para calçado; gáspias de calçado; botas; botas de esqui; boti-

nas ou botas de cano curto; sapatos ou sandálias de esparto ou corda; sandálias; sandálias 

de banho; luvas; mitenes; chapéus e bonés; viseiras (chapelaria).

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/09 64547/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100533

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; perfumes; maquilhagem; desodorizantes e antitranspirantes pessoais; óleos es-

senciais para uso pessoal; sabões e sabonetes; óleos de banho; espumas de banho; creme de 

banho; sabões e sabonetes de banho; loções e cremes de barbear; cremes de beleza; cremes 

evanescentes; loções para a pele; loções; leites corporais; óleos solares; leites solares; lenços 

impregnados com loções cosméticas; lápis de sobrancelha; lápis para delinear o contorno 

dos olhos; rímel; pó-de-arroz; batons; loções de limpeza; preparações para cuidar dos cabe-

los; champôs; hena; cremes para o cabelo; lacas para cabelo; verniz para as unhas; estojos 

de cosméticos.
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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

2014/12/09 64536/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100534

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 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 : Óculos, lunetas, óculos de sol, lentes e armações para os mesmos, lentes de contacto, esto-

jos, correntes e cordões para óculos e lunetas, peças e acessórios para todos os artigos refe-

ridos; capas para leitores multimédia portáteis; capas para telefones móveis ou telemóveis; 

capas para DVDs; capas para CDs; capas para cabos de computador; capas para dispositi-

vos de reprodução de áudio; capas para computadores portáteis («palmtops»); capas para 

agendas electrónicas; capas para máquinas fotográficas e capas para máquinas de filmar.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/09 64536/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100535

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relojoaria; instrumentos de relojoaria e cronométricos; brincos; anéis; colares; pulseiras; 

alfinetes ornamentais em metais preciosos; ornamentos de sapatos em metais preciosos; 

caixas em metais preciosos; alfinetes; alfinetes e grampos de gravatas; botões de punho; 

braceletes para relógios.

[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

2014/12/09 64536/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100536

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas e bolsas de mão; sacos de viagem; pastas de executivo; pastas de executivo em couro; 

carteiras em couro para cartões de crédito; carteiras; pastas em couro para documentos; 

bolsas em couro para chaves; porta-moedas; malas de viagem; bolsas para cosméticos va-

zias; sacos de desporto incluídos nesta classe; sacos para equipamentos atléticos; malas 

de noite e sacos de tiracolo para senhoras; sacos em couro para compras; malas escolares; 

sacos porta-fatos para viagem; malas porta-fatos para viagem; sacos para sapatos para via-

gem; sacos de praia; sacos para fraldas; mochilas («backpacks»), malas e sacos tipo Boston 

(«Boston bags»); baús de viagem; malas de viagem («duffle bags»); malas de viagem para 

pernoitar; malas de bagagem de mão; sacolas; malas e bolsas de ópera; estojos de toilette 

(não equipados); peles; estojos e caixas feitos em couro; malas e bolsas de couro para em-

balagens; correias de couro; chapéus de chuva e chapéus de sol; trelas e coleiras em couro.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/09 64536/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100537

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos; blusões; calças; saias; blusas; gabardinas e impermeáveis; sobretudos; cintos; cin-

tas e suspensórios para vestuário; fatos; dólmans («stuff jackets»); camisolões e macacões 

(«jumpers»); calças de ganga («jeans»); vestidos; mantos, capas e capotes; parcas («parkas»); 

camisas; camisetas («T-shirts»); camisolas («sweaters»); roupa interior; «baby-dolls» sen-

do roupa de dormir; roupões de banho; vestuário de banho; lingerie («négligée»); fatos de 

banho; robes de noite; xailes; cachecóis; lenços; gravatas; laços; camisolas («sweat shirts»); 

camisas interiores; camisetas com gola; corpetes («body suits»); calções; meias de vidro de 

senhora; meias; sapatos; chinelos e sapatos de quarto; sapatos de protecção; galochas; socas 

e tamancos de madeira; solas para calçado; gáspias de calçado; botas; botas de esqui; boti-

nas ou botas de cano curto; sapatos ou sandálias de esparto ou corda; sandálias; sandálias 

de banho; luvas; mitenes; chapéus e bonés; viseiras (chapelaria).
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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

2014/12/09 64536/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100538

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Electrodomésticos, máquinas e dispositivos para jogos desportivos, para desporto e para 

exercício físico; máquinas de jogos de vídeo; bolsas e mochilas para artigos desportivos; or-

namentos e decorações para árvores de Natal, excluindo artigos de iluminação e produtos 

de confeitaria; brinquedos; luvas para jogos e luvas para praticar desporto; brinquedos de 

peluche; esquis; pranchas de «snowboard»; roupas de bonecas; acessórios para bonecas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/09 64536/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100539

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Reunião para benefício de terceiros, de cosméticos, perfumes, maquilhagem, desodori-

zantes e antitranspirantes pessoais, óleos essenciais para uso pessoal, sabões e sabonetes, 

óleos de banho, espumas de banho, creme de banho, sabões e sabonetes de banho, loções e 

cremes de barbear, cremes de beleza, cremes evanescentes, loções para a pele, loções, leites 

corporais, óleos solares, leites solares, lenços impregnados com loções cosméticas, lápis de 

sobrancelha, lápis para delinear o contorno dos olhos, rímel, pó-de-arroz, batons, loções 

de limpeza, preparações para cuidar dos cabelos, champôs, hena, cremes para o cabelo, 

lacas para cabelo, verniz para as unhas, estojos de cosméticos, óculos, óculos de sol, lentes 

e armações para os mesmos, lentes de contacto, estojos, correntes e cordões para óculos e 

lunetas, peças e acessórios para todos os produtos referidos, capas para leitores multimédia 

portáteis, capas para telefones móveis ou telemóveis, capas para DVDs, capas para CDs, 
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capas para cabos de computador, capas para dispositivos de reprodução de áudio, capas 

para computadores portáteis «palmtops», capas para agendas electrónicas, capas para má-

quinas fotográficas e capas para máquinas de filmar, relojoaria, instrumentos de relojoaria 

e cronométricos, brincos, anéis, colares, pulseiras, alfinetes ornamentais em metais pre-

ciosos, ornamentos de sapatos em metais preciosos, caixas em metais preciosos, alfinetes, 

alfinetes e grampos de gravatas, botões de punho, braceletes para relógios, malas e bolsas 

de mão, sacos de viagem, pastas de executivo, pastas de executivo em couro, carteiras em 

couro para cartões de crédito, carteiras, pastas em couro para documentos, bolsas em cou-

ro para chaves, porta-moedas, malas de viagem, bolsas para cosméticos vazias, sacos de 

desporto, sacos para equipamentos atléticos, malas de noite e sacos de tiracolo para senho-

ras, sacos em couro para compras, malas escolares, sacos porta-fatos para viagem, malas 

porta-fatos para viagem, sacos para sapatos para viagem, sacos de praia, sacos para fraldas, 

mochilas («backpacks»), malas e sacos tipo Boston («Boston bags»), baús de viagem, ma-

las de viagem («duffle bags»), malas de viagem para pernoitar, malas de bagagem de mão, 

sacolas, malas e bolsas de ópera, estojos de toilette (não equipados), peles, estojos e caixas 

feitos em couro, malas e bolsas de couro para embalagens, correias de couro, chapéus de 

chuva e chapéus de sol, trelas e coleiras em couro, casacos, blusões, calças, saias, blusas, 

gabardinas e impermeáveis, sobretudos, cintos, cintas e suspensórios para vestuário, fatos, 

dólmans («stuff jackets»), camisolões e macacões «jumpers», calças de ganga («jeans»), 

vestidos, mantos, capas e capotes, parcas («parkas»), camisas, camisetas («T-shirts»), cami-

solas («sweaters»), roupa interior, «baby-dolls» sendo roupa de dormir, roupões de banho, 

vestuário de banho, lingerie e «négligée», fatos de banho, robes de noite, xailes, cachecóis 

e lenços, gravatas, laços, camisolas («sweat shirts»), camisas interiores, camisetas com gola, 

corpetes («body suits»), calções, meias de vidro de senhora, meias, sapatos, chinelos e sa-

patos de quarto, sapatos de protecção, galochas, socas e tamancos de madeira, solas para 

calçado, gáspias de calçado, botas, botas de esqui, botinas ou botas de cano curto, sapatos 

ou sandálias de esparto ou corda, sandálias, sandálias de banho, luvas, mitenes, chapéus e 

bonés, viseiras (chapelaria), electrodomésticos, máquinas e dispositivos para jogos despor-

tivos, para desporto e para exercício físico, máquinas de jogos de vídeo, bolsas e mochilas 

para artigos desportivos, ornamentos e decorações para árvores de Natal, excluindo artigos 

de iluminação e produtos de confeitaria, brinquedos, luvas para jogos e luvas para praticar 

desporto, brinquedos de peluche, esquis, pranchas de «snowboard», roupas de bonecas, 

acessórios para bonecas, excluindo o seu transporte, permitindo aos clientes ver e comprar 

convenientemente os referidos produtos ou artigos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/09 64536/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100540

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/09

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº 4, 6850 Mendrisio, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização e realização de reuniões, conferências, convenções, exposições, exibições e 

feiras para efeitos culturais e educacionais, desportivos e de entretenimento, serviços de 

clubes, educação, fornecimento de treino, entretenimento, actividades desportivas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/09 64536/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100603

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/10

[730] 申請人 Requerente : Delos Hospitality LLC

 地址 Endereço : 22 Little West 12th Street, 4th Floor, New York, NY 10014, 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 armazéns de vendas por grosso e lojas de venda a retalho on-line apresentando 

utensílios electrónicos, incluindo purificadores do ar, desumidificadores, humidificadores e 

cubos de aromaterapia, colchões e roupa da cama, produtos para casas de banho incluindo 

cabeças de chuveiros, infusores de chuveiros com vitamina C e recargas e produtos rela-

cionados que promovem saúde e bem-estar humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100680

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : Shinryo Corporation

 地址 Endereço : 2-4, Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8510, 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 : Aparelhos e instalações de ar condicionado; aparelhos de arrefecimento de ar; instalação 

de filtradores de ar; aparelhos de desodorização do ar; secadores de ar (secadores); apare-

lhos e instrumentos para purificação do ar; aquários; instalações de regar automática; apa-

relhos e instalações de refrigeração; instalações e máquinas de refrigeração; aparelhos e 

instalações para cozinhar; aparelhos e instalações de filtração cíclica e entrada de água de 

mar para aquários; aparelhos de desodorização, sem ser para uso pessoal; centrais de refri-

geração urbana; salas secas (climatizadas); aparelhos e instalações de secagem; utensílios 

eléctricos para cozinhar; filtros para ar condicionados; aparelhos para limpeza por jacto de 

água; aparelhos de fumigação, sem ser para fins médicos; aparelhos para limpeza de gás; 

acumuladores de aquecimento; permutadores térmicos, sem ser partes de máquinas; bom-

bas de aquecimento; aparelhos e instalações de aquecimento; instalações de aquecimento 
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(água); aparelhos de ar quente; instalações de aquecimento de água quente; instalações 

para ar condicionado; aparelhos de ionização para o tratamento do ar ou água; máquinas 

e aparelhos de gelo; sistema de ar condicionado para armazenamento de gelo; aparelhos e 

instalações de iluminação; aparelhos e instalações de elevação; instalações para a purifi-

cação de conteúdo dos canos de esgoto; aparelhos e máquinas de refrigeração; aparelhos e 

instalações de refrigeração; acessórios de segurança para aparelhos de água ou gás e tubos; 

aparelhos e instalações sanitárias; esterilizadores; instalações de geração de vapor; insta-

lações e aparelhos de ventilação (ar condicionado); ventilação de exaustores para labora-

tórios; instalações de fornecimento de água; aparelhos para filtração de água; instalações 

para distribuição de água; instalações para limpeza por jacto de água; aparelhos e instala-

ções de purificação de água; máquinas de irrigação para fins agrícolas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100681

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : Shinryo Corporation

 地址 Endereço : 2-4, Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8510, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação e reparação de aparelhos de ar condicionado; limpeza e reparação de caldeiras; 

supervisão da construção de edifícios; construção de edifícios; isolamento dos edifícios; 

construção; instalações e reparação de aparelhos de refrigeração; consulta sobre cons-

trução; informação sobre construção; construção de central de cogeração; construção de 

instalações sanitárias e de drenagem; construção de instalações eléctricas; construção de 

instalações de extinção de incêndio; construção de instalações de elevação; construção 

de instalações de telecomunicações; construção de instalações de abastecimento de água; 

construção de centrais de purificação de água; construção de centrais de tratamento de 

resíduos sólidos; serviços de construção e manutenção relacionados com engenharia civil; 

construção de salas limpas; demolição de edifícios; instalação e reparação de aparelhos 

eléctricos; instalação e reparação de elevadores; construção de fábricas; instalação e re-

paração de alarmes de incêndio; instalação e reparação de equipamento do congelador; 

construção de porto; instalação e reparação de equipamento de aquecimento; instalação e 

reparação de aquários; instalação e reparação de centrais de refrigeração urbana; instala-

ção e reparação de salas secas (climatizadas); instalação e reparação de equipamentos de 

saneamento ambiental; instalação e reparação de equipamentos de controlo de poluição 

ambiental; instalação e reparação de sistemas de ar condicionado para armazenamento de 

gelo; instalação e reparação de equipamento de transporte; instalação e reparação de equi-

pamento de esterilização; instalação e reparação de dispositivos de irrigação; instalação de 

equipamentos de cozinha; instalação e reparação de elevadores; instalação, manutenção e 

reparação de maquinaria; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamento 

de escritório; construção e manutenção de canalização; construção de plantas; canalização; 

reparação de equipamentos de construção; aluguer de equipamentos de construção; alu-

guer de equipamento médico; andaimes; estofamento; construção subaquática; construção 

e reparação de armazém; instalação e reparação de aparelhos de ventilação.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100682

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : Shinryo Corporation

 地址 Endereço : 2-4, Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8510, 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 : Consultoria arquitectónica; serviços de arquitecturais; pesquisa bacteriológica; pesquisa 

biológica; calibragem (medição); análise química; pesquisa química; serviços de química; 

projectos de construção; consultoria na área de economia de energia; desenho de instala-

ções de ar condicionado; desenho de instalação de filtradores de ar; desenho de aquários; 

desenho de instalações de regar automáticas; desenho de instalações de refrigeração; dese-

nho de centrais de refrigeração urbana; desenho de salas secas (climatizadas); desenho de 

instalações de secagem; desenho de instalações de aquecimento; desenho de instalações de 

aquecimento de água quente; desenho de sistema de ar condicionado para armazenamento 

de gelo; desenho de instalações de iluminação; desenho de instalações de elevação; dese-

nho de instalações para a purificação de conteúdo dos canos de esgoto; desenho de instala-

ções de refrigeração; desenho de instalações sanitárias; desenho de instalações de geração 

de vapor; desenho de instalações de ventilação (ar condicionado); desenho de instalações 

de fornecimento de água; desenho de instalações para distribuição de água; desenho de 

instalações para limpeza por jacto de água; desenho de instalações de purificação de água; 

desenho de salas limpas; desenho de central de cogeração; desenho de instalações sanitá-

rias e de drenagem; desenho de instalações eléctricas; desenho de instalação de extinção de 

incêndio; desenho de instalação de telecomunicações; desenho de canalização; engenharia; 

estudos técnicos de projecto; pesquisas técnicas; análise de água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100684

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : 周國興 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市越秀區溫泉新街33號3樓 

 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；商業管理諮詢；市場研究；人事管理諮詢；商業場所搬遷；在計算機數據庫中更新和維護

數據；會計；尋找贊助；特許經營的商業管理；為零售目的在通訊媒體上展示商品；替他人採購

（替其他企業購買商品或服務）；通過郵購定單進行的廣告宣傳；商業管理顧問。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100685

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : 周國興 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市越秀區溫泉新街33號3樓 

 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 : 技術研究；質量控制；計算機軟件維護；紡織品測試；包裝設計；室內裝飾設計；服裝設計；計

算機軟件設計；藝術品鑒定；替他人創建和維護網站；計算機程序和數據的數據轉換（非有形

轉換）；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；研究和開發（替他人）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100686

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : 周國興 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市越秀區溫泉新街33號3樓 

 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 : 技術研究；質量控制；計算機軟件維護；紡織品測試；包裝設計；室內裝飾設計；服裝設計；計

算機軟件設計；藝術品鑒定；替他人創建和維護網站；計算機程序和數據的數據轉換（非有形

轉換）；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；研究和開發（替他人）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100689

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : T.R.B. International SA

 地址 Endereço : Chemin du Pavillon 5, Grand-Saconnex, Switzerland CH-1218

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18
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[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol 

e bengalas; chicotes, arreios e solaria; sacos de couro e sacos sem ser de couro; sacos de 

praia; sacos; sacos de viagem; sacos de mão; sacos a tiracolo; sacos para livros; sacos para 

todos os fins; sacos desportivos; malas de viagem para transportar na cabine do avião; ma-

las envelope; mochilas; carteiras de bolso; carteiras; sacos para toilette vendidos vazios; sa-

cos de compras; chapéus-de-chuva; bolsas em tecido; bolsas em couro; bolsas para chaves; 

bolsas para moedas; porta-moedas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100690

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : T.R.B. International SA

 地址 Endereço : Chemin du Pavillon 5, Grand-Saconnex, Switzerland CH-1218

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; artigos de joalharia; relógios; correias para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100691

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/12

[730] 申請人 Requerente : T.R.B. International SA

 地址 Endereço : Chemin du Pavillon 5, Grand-Saconnex, Switzerland CH-1218

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol 

e bengalas; chicotes, arreios e solaria; sacos de couro e sacos sem ser de couro; sacos de 

praia; sacos; sacos de viagem; sacos de mão; sacos a tiracolo; sacos para livros; sacos para 

todos os fins; sacos desportivos; malas de viagem para transportar na cabine do avião; ma-

las envelope; mochilas; carteiras de bolso; carteiras; sacos para toilette vendidos vazios; sa-

cos de compras; chapéus-de-chuva; bolsas em tecido; bolsas em couro; bolsas para chaves; 

bolsas para moedas; porta-moedas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100708

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : Boyaa Online Game Development (SHENZHEN) CO., LTD

 地址 Endereço : Room 802, 8B, D3 building, TCL industrial park, No.1001 Zhongshanyuan Rd., Nanshan 

District, Shenzhen, 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 educação; organização de competições de educação ou de entretenimento; 

fornecimento em linha de publicações electrónicas, não transferíveis; serviços de entrete-

nimento; fornecimento de instalações recreativas; informações sobre recreação; serviços 

de jogos fornecidos em linha a partir de uma rede informática; serviços de jogos fornecidos 

em linha a partir de um portal móvel; serviços de «layout», sem ser para fins publicitários; 

aluguer de equipamento de jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100728

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, 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 usados na indústria; resinas artificiais em bruto; matérias plásticas em 

bruto; adesivos usados na indústria.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/29 3020150105546 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/100729

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17
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[511] 產品 Produtos : Borracha, guta-percha, goma, mica; plásticos obtidos por extrusão para uso na manufactu-

ra; materiais para embalagem, calafetagem e isolamento; substâncias de plástico policar-

bonato semi-acabados; tubos flexíveis, não metálicos; pratos de plástico; postes de plástico; 

barras de plástico e folhas de plástico.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/29 3020150105546 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/100730

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, Germany

 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 para edifícios e construção não metálicos; lâminas, folhas, varetas, chapas, sec-

ções em forma e tubos de plásticos como materiais de edifício e construção; gipso; cimento; 

placas de cimento; argila refractária; betume; chapas de iluminação; revestimentos (mate-

riais de construção); telhas não metálicas; folhas de plástico para construção; madeira para 

construção; pedra artificial; tubos de caleira não metálicos; tubo de plástico para o edifício; 

tira de plástico para o edifício; vidro para a construção; agentes de isolamento para fazer 

pedras; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; edifícios 

transportáveis não metálicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/29 3020150105546 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/100731

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, Germany

 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 : Informação do tratamento de material; tratamento [reciclagem] de produtos químicos; 

tratamento químico de produtos têxteis; fornecimento de informações relacionados com 

processamento de químico; extrusão de plásticos; moldagem de produtos sintéticos; im-

permeabilização de tecido; reciclagem de plásticos; tratamento de materiais plásticos para 

produzir moldagens de plástico; informação do tratamento de material; aplicação de acaba-

mentos a produtos têxteis; processamento de produtos químicos; processamento de borra-

cha; processamento de plásticos; aluguer de máquinas de processamento químico; vulcani-

zação (tratamento de materiais).
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[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/29 3020150105546 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/100732

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/15

[730] 申請人 Requerente : Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 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; ser-

viços de análise e pesquisa industrial.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/29 3020150105546 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/100734

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/16

[730] 申請人 Requerente : 杭州國草生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區西興街道江陵路88號9幢1001室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 冬蟲夏草（藥草）；補藥；膳食纖維；藥酒；人參；枸杞；片劑；醫用營養品；藥製糖果；嬰兒食

品；藥草。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100735

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/16

[730] 申請人 Requerente : 張建輝 

 地址 Endereço : 中國福建省莆田市涵江區江口鎮豐美村門前7號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 印刷機器；製食品用電動機械；電動製飲料機；包裝機（打包機）；包裝機；食品加工機（電

動）；洗衣機；裝瓶機；塑料加工機器 ；貼標籤機（機器）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100736

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/16

[730] 申請人 Requerente : 上海喂哪服飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市徐匯區田林東路588號A354室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；上衣；裙子；嬰兒全套衣；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100737

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/16

[730] 申請人 Requerente : 湖南省華文食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省岳陽經濟技術開發區康王工業園白石嶺南路 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚製食品，魚罐頭，以水果為主的零食小吃，豆奶（牛奶替代品），加工過的堅果，豆腐製

品，食用果凍，食用油，腐乳；醃製蔬菜；鵪鶉蛋；豆奶粉；水果色拉；果凍；木耳；豆腐；魚；醃

製魚，肉罐頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100752

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/16

[730] 申請人 Requerente : 沃倫·傑弗裏·珀爾

   WARREN JEFFREY PEARL

 地址 Endereço : 美國佛羅里達州西南牧場露瑞路14041號

   14041 Luray Road, South West Ranches, Florida U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 家用金屬滑軌；五金器具；小五金器具；金屬門把手；金屬鎖（非電）；彈簧鎖；金屬噴頭；金屬

水管；金屬分岔管；金屬製固定式毛巾分配器。  



N.º 37 — 16-9-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19259

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100753

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/16

[730] 申請人 Requerente : 沃倫·傑弗裏·珀爾

   WARREN JEFFREY PEARL

 地址 Endereço : 美國佛羅里達州西南牧場露瑞路14041號

   14041 Luray Road, South West Ranches, Florida U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 水加熱器；供水設備；水管龍頭；水供暖裝置；水分配設備；管道（衛生設備部件）；浴室裝置；

淋浴用設備；抽水馬桶；淋浴器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100754

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/16

[730] 申請人 Requerente : 沃倫·傑弗裏·珀爾

   WARREN JEFFREY PEARL

 地址 Endereço : 美國佛羅里達州西南牧場露瑞路14041號

   14041 Luray Road, South West Ranches, Florida U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 毛巾架和毛巾掛環；衛生紙架；衛生紙分配器；盥洗室器具；馬桶刷；噴管；廚房用具；家庭用陶

瓷製品；瓷器裝飾品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100768

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/16

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios e peças para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/22 00854/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/100774

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/16

[730] 申請人 Requerente : HOME BOX OFFICE, INC.

 地址 Endereço : 1100 Avenue Of The Americas, New York, New York 10036, 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 : Software de computador; software de computador para uso em processamento, transmis-

são, recepção, organização, manipulação, jogo, revisão, reprodução e streaming de áudio, 

vídeo e conteúdo multimédia de música, imagens, vídeo, filmes e conteúdo para download 

a partir da Internet; publicações electrónicas; ficheiros de imagem descarregáveis; arquivos 

de música para download; programas de computador descarregáveis para download de ar-

quivos multimédia; software descarregável aplicativo de computador; malas para computa-

dores portáteis; capas protectoras especialmente adaptados para computadores portáteis, 

tablets, smartphones e outros dispositivos electrónicos portáteis, media players, telemóveis 

e assistentes pessoais digitais; plástico, borracha ou vinil coberturas de protecção especial-

mente adaptados para computadores portáteis, tablets, smartphones e outros dispositivos 

eletrónicos portáteis, media players, telefones celulares e assistentes pessoais digitais; qua-

dros electrónicos; gravadores de vídeo digitais. Câmaras de filmar; aparelhos de som; dis-

cos ópticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100775

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/16

[730] 申請人 Requerente : HOME BOX OFFICE, INC.

 地址 Endereço : 1100 Avenue Of The Americas, New York, New York 10036, United States Of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; transmissão de redes de áudio, vídeo e conteúdo de entretenimento 

multimédia, incluindo texto, dados, imagens, áudio, vídeo e arquivos audiovisuais por meio 

da internet, de comunicação sem fio, redes de comunicações electrónicas e redes de compu-

tadores. Radiodifusão televisiva; transmissão de arquivos digitais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100776

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/16

[730] 申請人 Requerente : HOME BOX OFFICE, INC.

 地址 Endereço : 1100 Avenue Of The Americas, New York, New York 10036, 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 : Prestação de entretenimento on-line; prestação de informações on-line relativos a entre-

tenimento; serviços de áudio e vídeo de entretenimento fornecidos em linha a partir de 

uma base de dados informática ou da Internet; fornecendo informações de entretenimento, 

notícias e comentários através de uma rede global de computadores on-line; serviços de en-

tretenimento interativo; serviços de entretenimento on-line interativos na natureza de um 

site contendo fotográficas, de vídeo e de prosa apresentações e clipes de vídeo relacionados 

e outros materiais multimédia que caracterizam o conteúdo de ou relacionados com os pro-

gramas de televisão; fornecimento de televisão e entretenimento de vídeo através de uma 

rede mundial de comunicações; serviços de navegação on-line para publicação eletrónica; 

organizar actividades de entretenimento; produção de programas de entretenimento de te-

levisão; serviços de anfitrião; gravação de vídeo e fotografia.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100813

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/17

[730] 申請人 Requerente : DUCASSE DEVELOPPEMENT SA

 地址 Endereço : 97 rue Royale, 1000 Bruxelles, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 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; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de 

escritório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); mate-

riais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); cartas de jogar; tipos para 

impressoras; blocos para impressoras; livros, periódicos, revistas, jornais; guias, guias gas-

tronómicos, guia de restaurante e hotel; guia da receita, guias de enologia e vinhos; guias, 

periódicos, jornais, revistas sobre património agrícola francês, gastronomia, culinária, gé-
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neros alimentícios locais, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, chefes franceses e hotelaria, 

restaurante e comércio do turismo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100817

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/17

[730] 申請人 Requerente : WOOD OPTIC DIFFUSION S.A.

 地址 Endereço : Op Der Héi 11 A, 9809 Hosingen, Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos, armações de óculos, estojos para óculos, óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/17 1301357 法國 França

[210] 編號 N.º : N/100881

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/19

[730] 申請人 Requerente : JETCOOL EQUIPMENT ENGINEERING LIMITED

 地址 Endereço : G/F, Man Shung Industrial Building, No. 7 Lai Yip Street, Kwun Tong, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : Frigoríficos, incluindo frigoríficos para utilização comercial, industrial, alimentar, em es-

tabelecimentos de restauração e de retalho; congeladores, incluindo congeladores para uti-

lização comercial, industrial, alimentar, em estabelecimentos de restauração e de retalho; 

armários de refrigeração; refrigerador de alimentos e/ou bebidas, incluindo refrigerador de 

alimentos e/ou bebidas para utilização comercial, industrial, alimentar, em estabelecimen-

tos de restauração e de retalho, e incluindo refrigerador de alimentos e/ou bebidas para 

refrigerar carne, legumes e alimentos cozinhados, não cozinhados e crus, e bebidas; frigo-

ríficos e/ou congeladores do tipo expositor, incluindo frigoríficos e/ou congeladores do tipo 

expositor com montras transparentes para a apresentação de alimentos, bebidas, bolos, ge-

lados, sushi e sashimi, e especialmente para utilização comercial, industrial, alimentar, em 

estabelecimentos de restauração e de retalho; frigoríficos de sushi com armário expositor; 

frigoríficos ou congeladores do tipo balcão de gavetas; frigoríficos com mesa de preparação 

de alimentos refrigerados ou peixe cru; recipientes de gelo; congeladores expositores; frigo-

ríficos expositores; refrigeradores expositores; congeladores de sorvetes e gelados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/100882

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/19

[730] 申請人 Requerente : JETCOOL EQUIPMENT ENGINEERING LIMITED

 地址 Endereço : G/F, Man Shung Industrial Building, No. 7 Lai Yip Street, Kwun Tong, 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 importação e exportação, e serviços de vendas a retalho e por grosso, incluindo 

serviços de importação, exportação, vendas e retalho e por grosso de frigoríficos, incluindo 

frigoríficos para utilização comercial, industrial, alimentar, em estabelecimentos de res-

tauração e de retalho; de congeladores, incluindo congeladores para utilização comercial, 

industrial, alimentar, em estabelecimentos de restauração e de retalho; de armários de 

refrigeração; de refrigeradores de alimentos e/ou bebidas, incluindo refrigeradores de ali-

mentos e/ou bebidas para utilização comercial, industrial, alimentar, em estabelecimentos 

de restauração e de retalho, e incluindo refrigeradores de alimentos e/ou bebidas para re-

frigerar carne, legumes e alimentos cozinhados, não cozinhados e crus, e bebidas; de frigo-

ríficos e/ou congeladores do tipo expositor, incluindo frigoríficos e/ou congeladores do tipo 

expositor com montras transparentes para a apresentação de alimentos, bebidas, bolos, ge-

lados, sushi e sashimi, e especialmente para utilização comercial, industrial, alimentar, em 

estabelecimentos de restauração e de retalho; de frigoríficos de sushi com armário exposi-

tor; de frigoríficos ou congeladores do tipo balcão de gavetas; de frigoríficos com mesa de 

preparação de alimentos refrigerados ou peixe cru; de recipientes de gelo; de congeladores 

expositores; de frigoríficos expositores; de refrigeradores expositores; de congeladores de 

sorvetes e gelados; serviços de consultoria relativos a aparelhos de cozinha e refrigeração 

para utilizar em estabelecimentos comerciais, industriais e de retalho, incluindo restauran-

tes, refeitórios e lojas de retalho; serviços de consultoria relativos a projectos de cozinha 

e sistemas de refrigeração para utilizar em estabelecimentos comerciais, industriais e de 

retalho, incluindo restaurantes, refeitórios e lojas de retalho; serviços publicitários e de 

promoção sobre refrigeração comercial, industrial e de retalho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100883

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/19

[730] 申請人 Requerente : JETCOOL EQUIPMENT ENGINEERING LIMITED

 地址 Endereço : G/F, Man Shung Industrial Building, No. 7 Lai Yip Street, Kwun Tong, 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de instalação, manutenção e reparação, incluindo serviços de instalação, manu-

tenção e reparação de equipamento de arrefecimento, refrigeração, congelamento e de co-

zinha para utilização comercial, industrial, alimentar, em estabelecimentos de restauração 

e de retalho; e serviços de instalação, manutenção e reparação de equipamento de cozinha 

e processamento de alimentos para utilização comercial, industrial, alimentar, em estabele-

cimentos de restauração e de retalho.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100901

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/19

[730] 申請人 Requerente : 馬韌 

 地址 Endereço : 中國山東省淄博市周村區萌水鎮前坡村351號 

 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 : 新鮮蔬菜；鮮豆；新鮮扁豆；新鮮蒜；樹木；穀（穀類）；豆（未加工的）；小麥；植物；活動物；活

家禽；新鮮水果；人或動物食用海藻；油渣餅；豆餅（飼料）；動物食用穀類；釀酒麥芽；鮮食用

菌；培育植物用胚芽（種子）；植物種子。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100907

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/19

[730] 申請人 Requerente : NUTRE - INDUSTRIAS ALIMENTARES, S.A.

 地址 Endereço : Zona Industrial de Oliveira de Frades, Apartado 17, 3680-170 Oliveira de Frades, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Batidos; bebidas lácteas, onde predomina o leite; compota de maçã; compota de uva do 

monte [compota de arando]; concentrados de caldo; doces [geleias]; fermentos lácteos 

para fins culinários; iogurte; kéfir [bebida láctea]; koumis [bebida láctea]; lecitina para fins 

culinários; leite; leite albuminoso; leite de soja [substituto do leite manteiga; manteiga de 

amendoim; manteiga de cacau [alimentação]; manteiga de coco; margarina; marmelada; 

mousses de legumes; nata batida; nata [láctea]; produtos lácteos; queijo; soro de leite; su-

mos de legumes para culinária.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e branco.

[210] 編號 N.º : N/100908

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/19
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[730] 申請人 Requerente : NUTRE - INDUSTRIAS ALIMENTARES, S.A.

 地址 Endereço : Zona Industrial de Oliveira de Frades, Apartado 17, 3680-170 Oliveira de Frades, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Alimentos à base de aveia; barras de cereais com alto teor de proteína; bebida à base de 

chá; bebidas à base de cacau; bebidas à base de café; bebidas à base de chocolate; bebidas 

de cacau com leite; bebidas de café com leite; bebidas de chocolate com leite; bicarbona-

to de soda para a cozinha; creme tártaro para fins culinários; creme tártaro para fins de 

cozinha; creme inglês; gelados alimentares; gelados [sorvetes]; geleia real; geleias de fru-

tos [confeitaria]; chá gelado; iogurte gelado [gelados alimentares]; mousses de chocolate; 

mousses de sobremesa [confeitaria]; aperitivos à base de arroz; aperitivos à base de cereais; 

sorvetes [gelados].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e branco.

[210] 編號 N.º : N/100909

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/19

[730] 申請人 Requerente : NUTRE - INDUSTRIAS ALIMENTARES, S.A.

 地址 Endereço : Zona Industrial de Oliveira de Frades, Apartado 17, 3680-170 Oliveira de Frades, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas de frutas, não alcoólicas; bebidas de frutos [smoothies]; bebidas isotónicas; be-

bidas não-alcoólicas à base de mel; bebidas sem álcool; kvas [bebidas sem álcool]; leite 

de amêndoas [bebida]; leite de amendoins [bebida não-alcoólica]; limonadas; néctares de 

frutas, sem álcool; sorvetes [bebidas]; sumo de maçã; sumo de tomate [bebida]; sumos de 

frutas [sumos de frutos]; sumos vegetais [bebidas].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde e branco.

[210] 編號 N.º : N/100910

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/19

[730] 申請人 Requerente : Zoetis Services LLC

 地址 Endereço : 100 Campus Drive, Florham Park, New Jersey 07932, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados veterinários, nomeadamente parasiticidas para animais de estimação.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100912

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/19

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, 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 : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pós medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médico); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícola; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; ligadu-

ras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médico); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médico; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para próteses dentárias; materiais para reparação dos dentes e próteses dentárias; ma-

teriais de fixação para fins dentários; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins 

dentários.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/06/10 2015-054969 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/100913

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/19

[730] 申請人 Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 地址 Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan
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 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 : Preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes 

anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; produtos farma-

cêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pós medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; 

xarope para tosse; gargarejos (para uso médico); anti-inflamatórios; preparados analgési-

cos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; prepa-

rados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados anti-insectos; repelentes de 

mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; 

bactericidas; compressas medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de 

primeiros socorros para uso doméstico; preparados anticépticos; desinfectantes para todos 

os fins; preparados para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas 

para uso agrícola; pesticidas agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; ligadu-

ras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do 

ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; fraldas de papel para bebés; 

fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médico); cotonetes para fins médicos; 

algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médico; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; alimentos para bebés; leite em pó para 

bebés; chá de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; mate-

riais para próteses dentárias; materiais para reparação dos dentes e próteses dentárias; ma-

teriais de fixação para fins dentários; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins 

dentários.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/06/10 2015-054970 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/100914

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/19

[730] 申請人 Requerente : Ultimate Source Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queens Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e objectos para brincar, incluindo carrinhos e acessórios para utilização 

com os mesmos; figurinhas de acção e acessórios para utilização com os mesmos; conjun-

tos de brinquedos para uso com figurinhas de acção e carrinhos; quebra-cabeças; jogos de 

tabuleiro; jogos de salão; jogos de capacidade de acção; jogos de cartas; conjuntos de brin-

quedos de carrinhos e acessórios para os mesmos; cartas de jogar; brinquedos em miniatu-

ra; figuras de brinquedo de acção; bonecos de acção e acessórios para os mesmos; presentes 

para festas, tais como brinquedos pequenos, brinquedos para apertar, brinquedos almofa-
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dados; brinquedos falantes, carrinhos, figuras de brinquedos, mealheiros, caminhões de 

brinquedos, brinquedos para pregar partidas, brinquedos de peluche; estojos e suportes 

protectores especialmente adaptados para bonecos de colecção; puzzles; máscaras; orna-

mentos e decorações para árvores de Natal; bonecos de colecção tendo fichas ou etiquetas 

identificação por radiofrequência (RFID); figuras de acção tendo fichas ou etiquetas iden-

tificação por radiofrequência (RFID); conjuntos de jogos para bonecos de colecção; brin-

quedos de acção eléctricos; brinquedos de acção operados a pilhas; bonecas com cabeça 

oscilante; jogos de cartões de colecção; conjuntos de brinquedos de construção; brinquedos 

de construção; patins; bolas de cristal com neve.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/02/16 303307716 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/100915

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/19

[730] 申請人 Requerente : Ultimate Source Limited

 地址 Endereço : 8th Floor, Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queens Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos, jogos e objectos para brincar, incluindo carrinhos e acessórios para utilização 

com os mesmos; figurinhas de acção e acessórios para utilização com os mesmos; conjun-

tos de brinquedos para uso com figurinhas de acção e carrinhos; quebra-cabeças; jogos de 

tabuleiro; jogos de salão; jogos de capacidade de acção; jogos de cartas; conjuntos de brin-

quedos de carrinhos e acessórios para os mesmos; cartas de jogar; brinquedos em miniatu-

ra; figuras de brinquedo de acção; bonecos de acção e acessórios para os mesmos; presentes 

para festas, tais como brinquedos pequenos, brinquedos para apertar, brinquedos almofa-

dados; brinquedos falantes, carrinhos, figuras de brinquedos, mealheiros, caminhões de 

brinquedos, brinquedos para pregar partidas, brinquedos de peluche; estojos e suportes 

protectores especialmente adaptados para bonecos de colecção; puzzles; máscaras; orna-

mentos e decorações para árvores de Natal; bonecos de colecção tendo fichas ou etiquetas 

identificação por radiofrequência (RFID); figuras de acção tendo fichas ou etiquetas iden-

tificação por radiofrequência (RFID); conjuntos de jogos para bonecos de colecção; brin-

quedos de acção eléctricos; brinquedos de acção operados a pilhas; bonecas com cabeça 

oscilante; jogos de cartões de colecção; conjuntos de brinquedos de construção; brinquedos 

de construção; patins; bolas de cristal com neve.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/02/16 303307725 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/100930

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : COMPAÑIA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V.

 地址 Endereço : Av Santa Lucia No 311, Santa Cruz Acayucan, C.P. 02770, Azcapotzalco, DF, México

 國籍 Nacionalidade : 墨西哥 Mexicana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Pneus e pneumáticos para rodas de veículos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100931

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : PERLIER S.R.L.

 地址 Endereço : Corso Monforte 36, 20122 Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100932

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1Infinite 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 de computador; hardware informático; computadores portáteis; 

tabletes; computadores tipo laptop; dispositivos electrónicos digitais portáteis capazes de 

proporcionar acesso à Internet e para o envio, recepção e armazenamento de chamadas te-

lefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; periféricos de computador utilizáveis; 

hardware de computador utilizável; periféricos para dispositivos móveis; dispositivos elec-

trónicos digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; rádios, trans-

missores e receptores de rádio; leitores de multimédia, altifalantes, aparelhos telefónicos, 

dispositivos de telecomunicações e computadores para usar em veículos motorizados; apa-

relhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares, auscultadores; altifalantes; 

microfones; componentes e acessório de áudio; aparelhos de gravação e reprodução de 

som; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; amplificadores e receptores de áudio; 

aparelhos de comunicação em rede; equipamentos e instrumentos electrónicos de comuni-
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cação; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; dispositivos de 

comunicação wireless para transmissão de voz, dados, imagem, áudio, vídeo e conteúdos 

multimédia; cabos de computador, monitores e ecrãs, teclados, ratos e almofadas para rato, 

estiletes, impressoras e unidades de disco e discos rígidos; aparelhos e meios de armazena-

mento de dados; chips de computador; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; baterias; 

televisores; receptores de televisão; monitores de televisão; boxes de sintonização; disposi-

tivos de sistema de posicionamento global (GPS); instrumentos e dispositivos de navegação; 

dispositivos portáteis para reproduzir, organizar, descarregar, transmitir, manipular e rever 

ficheiros de áudio e multimédia; dispositivos portáteis para controlar altifalantes, amplifi-

cadores, sistemas estéreo e sistemas de entretenimento; dispositivos portáteis e utilizáveis 

para reproduzir, organizar, descarregar, transmitir, manusear e rever ficheiros de áudio e 

multimédia; sistemas estéreo, sistemas de cinema em casa e sistemas de entretenimento em 

casa; sistemas de cinema em casa e entretenimento em casa compostos por leitores, altifa-

lantes, amplificadores e controladores portáteis wireless de áudio e vídeo; software de com-

putador; software de computador para instalar, configurar, operar e controlar dispositivos 

móveis, dispositivos utilizáveis, telemóveis, computadores e periféricos de computador e 

leitores de áudio e vídeo; software de desenvolvimento de aplicação; software de computa-

dor para usar na reprodução, organização, download, transmissão, manuseamento e revi-

são de ficheiros de áudio e multimédia; software de computador para usar na programação 

e controlo de altifalantes, amplificadores, software de computador para utilizar no controlo 

de leitores de áudio e vídeo; software de computador para utilizar no fornecimento, distri-

buição e transmissão de música digital e áudio, vídeo, texto e conteúdos multimédia desti-

nados ao entretenimento; software de computador para criar bases de dados pesquisáveis 

de informações e dados para bases de dados de redes sociais tipo peer-to-peer; software de 

computador para permitir aos utilizadores programar e distribuir áudio, vídeo, dados, tex-

to e outros conteúdos de multimédia, incluindo música, concertos, vídeos, rádio, televisão, 

notícias, desportos, jogos, eventos culturais e programas educativos relacionados com o 

entretenimento através de redes de comunicação; software de computador para identificar, 

localizar, agrupar, distribuir e gerir dados e links entre servidores de computador e utili-

zadores ligados a redes de comunicação electrónicas; software de computador para aceder, 

navegar e pesquisar bases de dados online; gravações de áudio e vídeo transferíveis com 

apresentação de música, actuações musicais e vídeos musicais; livros, revistas, periódicos, 

newsletters, jornais, boletins informativos e outras publicações electrónicas transferíveis; 

conectores, acopladores, chips, fios, cabos, carregadores, docas, estações de atracagem, 

interfaces e adaptadores eléctricos e electrónicos para usar com todos os bens acima refe-

ridos; capas, sacos e estojos adaptados ou configurados para guardar computadores, perifé-

ricos de computador, hardware de computador, computadores portáteis, tabletes, computa-

dores tipo laptop, telemóveis, telefones, dispositivos digitais portáteis e utilizáveis e leitores 

de áudio e vídeo; controlos remotos e dispositivos portáteis e utilizáveis para controlar lei-

tores de áudio e vídeo, altifalantes, amplificadores, sistemas de cinema em casa e sistemas 

de entretenimento; acessórios, peças, utensílios e aparelhos de teste para todos os referidos 

bens; agendas electrónicas; aparelhos para verificar a selagem de correio; caixas registado-

ras; mecanismos para aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; marcadores 

de bainhas para a costura; máquinas de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medi-

ções; quadros de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício [para circuitos 

integrados]; circuitos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; fios condutores de 

raios luminosos [fibras ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; pára-raios; electrolisadores; extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de apito de alarme; ócu-



N.º 37 — 16-9-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19271

los de sol; desenhos animados; ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para 

chamar os cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; retardadores de carro com 

controlo remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/18 67176 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/100933

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1Infinite 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; emissão e transmissão de voz, dados, imagens, música, áudio, vídeo, 

multimédia, televisão e rádio por meio de redes de telecomunicações, redes de computa-

dor, a Internet, satélite, rádio, redes de comunicações wireless, televisão e cabo; radiodifu-

são e transmissão de música, áudio, vídeo e conteúdos multimédia em streaming através de 

redes de telecomunicações, redes de computador, Internet, satélite, rádio, redes de comu-

nicações wireless, televisão e cabo; serviços de radiodifusão e transmissão por subscrição 

e pagamento por visualização através de redes de telecomunicações, redes de computador, 

Internet, satélite, rádio, redes de telecomunicações wireless, televisão e cabo; combinação 

de utilizadores para a transferência de música, áudio, vídeo e multimédia através de redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, satélite, rádio, redes de comunicações 

wireless, televisão e cabo; telefone, correio electrónico, mensagens electrónicas, transmis-

são electrónica de dados, serviços de audioconferência e videoconferência; fornecimento 

de acesso a redes de telecomunicações, redes de computador, Internet, comunicações via 

satélite, redes de comunicações wireless e cabo; fornecimento de acesso a sites, bases de 

dados, quadros informativos electrónicos, fóruns on-line, directórios, música e programas 

de vídeo e áudio; comunicação por computador; serviços de informação, assessoria e con-

sultoria relativos a tudo o que antecede.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/18 67176 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/100934

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1Infinite 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 
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[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educativos; preparação, organização, condução e apresentação de seminários, 

workshops, aulas, webinars, conferências, formação online programas de ensino à distân-

cia; preparação, organização, condução e apresentação de concertos, actuações ao vivo, 

eventos especiais de entretenimento, eventos artísticos e culturais, entretenimento teatral, 

competições, concursos, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; produ-

ção, distribuição e apresentação de programas de rádio, programas de televisão, imagens 

em movimento, gravações sonoras; fornecimento de programa de televisão, rádio, áudio, 

vídeo, podcast e webcast a decorrer; fornecimento de programação de entretenimento, des-

porto, música, informação, notícias e eventos da actualidade através de redes de telecomu-

nicações, redes de computador, Internet, satélite, rádio, redes de comunicações wireless, 

televisão e televisão por cabo; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de plataforma e serviços de música por streaming, subscrição e transferíveis por download; 

fornecimento de entretenimento ao vivo e entretenimento gravado, nomeadamente actua-

ções musicais; fornecimento de programação de entretenimento, desporto, música, infor-

mação, notícias e eventos da actualidade não transferíveis por download; fornecimento de 

sites e aplicações de computador com apresentação de programação de entretenimento, 

desporto, música, informação, notícias, eventos da actualidade artística e cultural; forne-

cimento de sites e aplicações de computador com apresentação de informação no campo 

do entretenimento, música, desporto, notícias e arte e cultura; fornecimento de jogos de 

computador, jogos electrónicos, jogos interactivos e videojogos não transferíveis por down-

load; fornecimento de informações, horários, revisões e recomendações personalizadas de 

programas educativos, entretenimento, imagens em movimento, teatro, eventos artísticos 

e culturais, concertos, actuações ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mos-

tras e eventos desportivos; serviços de reserva de bilhetes e de inscrições para programas 

educativos, entretenimento, imagens em movimento, teatro e eventos artísticos e culturais, 

concertos, actuações ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos 

desportivos; publicação e apresentação de análises, inquéritos e classificações e forneci-

mento de sites interactivos e aplicações de computador para a publicação e partilha de aná-

lises, inquéritos e classificações relativas a programas educativos, entretenimento, imagens 

em movimento, teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao vivo, compe-

tições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; fornecimento de toques, 

música pré-gravada, vídeos e grafismos não transferíveis por download para utilizar em 

dispositivos de comunicações móveis; fornecimento de um site para o carregamento, arma-

zenamento, partilha, visualização e publicação de imagens, áudio, vídeos, boletins informa-

tivos online, blogs, podcasts e conteúdos multimédia; publicação de livros, periódicos, jor-

nais, newsletters, manuais, blogs, boletins informativos e outras publicações; fornecimento 

de sites e aplicações de computador que apresentam livros, periódicos, jornais, newsletters, 

manuais, blogs, boletins informativos e outras publicações; reportagens noticiosas; serviços 

de biblioteca electrónicos e online; fornecimento de software de computador não transfe-

rível por download para utilizar em articulação com fitness e exercício físico; fornecimento 

de sites e aplicações de computador que apresentam informações no campo do fitness e do 

exercício físico; serviços de imagens digitais; criação de efeitos visuais e grafismos para ter-

ceiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/18 67176 牙買加 Jamaica
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[210] 編號 N.º : N/100935

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1Infinite 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; serviços de informática, nomeada-

mente fornecimento de feeds personalizados pelo utilizador de notícias, desporto, tempo, 

comentários e outras informações, conteúdos de periódicos, blogues e sítios web, e outros 

textos, áudio, vídeo e conteúdos multimédia; criação de índices de informações em on-line, 

sítios e outros recursos disponíveis em redes informáticas mundiais para outros; serviços de 

armazenamento electrónico de dados; serviços de rede social; fornecimento de sítio web de 

rede social; serviços de cartografia e mapas; serviços de informações, assessoria e consulta-

doria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/26 67228 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/100936

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1Infinite 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
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[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos de computador; hardware informático; computadores portáteis; 

tabletes; computadores tipo laptop; dispositivos electrónicos digitais portáteis capazes de 

proporcionar acesso à Internet e para o envio, recepção e armazenamento de chamadas te-

lefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; periféricos de computador utilizáveis; 

hardware de computador utilizável; periféricos para dispositivos móveis; dispositivos elec-

trónicos digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; rádios, trans-

missores e receptores de rádio; leitores de multimédia, altifalantes, aparelhos telefónicos, 

dispositivos de telecomunicações e computadores para usar em veículos motorizados; apa-

relhos de gravação de voz e reconhecimento de voz; auriculares, auscultadores; altifalantes; 

microfones; componentes e acessório de áudio; aparelhos de gravação e reprodução de 

som; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; amplificadores e receptores de áudio; 

aparelhos de comunicação em rede; equipamentos e instrumentos electrónicos de comuni-

cação; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; dispositivos de 

comunicação wireless para transmissão de voz, dados, imagem, áudio, vídeo e conteúdos 

multimédia; cabos de computador, monitores e ecrãs, teclados, ratos e almofadas para rato, 

estiletes, impressoras e unidades de disco e discos rígidos; aparelhos e meios de armazena-

mento de dados; chips de computador; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; baterias; 

televisores; receptores de televisão; monitores de televisão; boxes de sintonização; disposi-

tivos de sistema de posicionamento global (GPS); instrumentos e dispositivos de navegação; 

dispositivos portáteis para reproduzir, organizar, descarregar, transmitir, manipular e rever 

ficheiros de áudio e multimédia; dispositivos portáteis para controlar altifalantes, amplifi-

cadores, sistemas estéreo e sistemas de entretenimento; dispositivos portáteis e utilizáveis 

para reproduzir, organizar, descarregar, transmitir, manusear e rever ficheiros de áudio e 

multimédia; sistemas estéreo, sistemas de cinema em casa e sistemas de entretenimento em 

casa; sistemas de cinema em casa e entretenimento em casa compostos por leitores, altifa-

lantes, amplificadores e controladores portáteis wireless de áudio e vídeo; software de com-

putador; software de computador para instalar, configurar, operar e controlar dispositivos 

móveis, dispositivos utilizáveis, telemóveis, computadores e periféricos de computador e 

leitores de áudio e vídeo; software de desenvolvimento de aplicação; software de computa-

dor para usar na reprodução, organização, download, transmissão, manuseamento e revi-

são de ficheiros de áudio e multimédia; software de computador para usar na programação 

e controlo de altifalantes, amplificadores, software de computador para utilizar no controlo 

de leitores de áudio e vídeo; software de computador para utilizar no fornecimento, distri-

buição e transmissão de música digital e áudio, vídeo, texto e conteúdos multimédia desti-

nados ao entretenimento; software de computador para criar bases de dados pesquisáveis 

de informações e dados para bases de dados de redes sociais tipo peer-to-peer; software de 

computador para permitir aos utilizadores programar e distribuir áudio, vídeo, dados, tex-

to e outros conteúdos de multimédia, incluindo música, concertos, vídeos, rádio, televisão, 

notícias, desportos, jogos, eventos culturais e programas educativos relacionados com o 

entretenimento através de redes de comunicação; software de computador para identificar, 

localizar, agrupar, distribuir e gerir dados e links entre servidores de computador e utili-

zadores ligados a redes de comunicação electrónicas; software de computador para aceder, 

navegar e pesquisar bases de dados online; gravações de áudio e vídeo transferíveis com 

apresentação de música, actuações musicais e vídeos musicais; livros, revistas, periódicos, 

newsletters, jornais, boletins informativos e outras publicações electrónicas transferíveis; 

conectores, acopladores, chips, fios, cabos, carregadores, docas, estações de atracagem, 

interfaces e adaptadores eléctricos e electrónicos para usar com todos os bens acima refe-

ridos; capas, sacos e estojos adaptados ou configurados para guardar computadores, perifé-

ricos de computador, hardware de computador, computadores portáteis, tabletes, computa-
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dores tipo laptop, telemóveis, telefones, dispositivos digitais portáteis e utilizáveis e leitores 

de áudio e vídeo; controlos remotos e dispositivos portáteis e utilizáveis para controlar lei-

tores de áudio e vídeo, altifalantes, amplificadores, sistemas de cinema em casa e sistemas 

de entretenimento; acessórios, peças, utensílios e aparelhos de teste para todos os referidos 

bens; agendas electrónicas; aparelhos para verificar a selagem de correio; caixas registado-

ras; mecanismos para aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; marcadores 

de bainhas para a costura; máquinas de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medi-

ções; quadros de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício [para circuitos 

integrados]; circuitos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; fios condutores de 

raios luminosos [fibras ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; pára-raios; electrolisadores; extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de apito de alarme; ócu-

los de sol; desenhos animados; ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para 

chamar os cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; retardadores de carro com 

controlo remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/21 67211 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/100937

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1Infinite 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; emissão e transmissão de voz, dados, imagens, música, áudio, vídeo, 

multimédia, televisão e rádio por meio de redes de telecomunicações, redes de computa-

dor, a Internet, satélite, rádio, redes de comunicações wireless, televisão e cabo; radiodifu-

são e transmissão de música, áudio, vídeo e conteúdos multimédia em streaming através de 

redes de telecomunicações, redes de computador, Internet, satélite, rádio, redes de comu-

nicações wireless, televisão e cabo; serviços de radiodifusão e transmissão por subscrição 

e pagamento por visualização através de redes de telecomunicações, redes de computador, 

Internet, satélite, rádio, redes de telecomunicações wireless, televisão e cabo; combinação 

de utilizadores para a transferência de música, áudio, vídeo e multimédia através de redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, satélite, rádio, redes de comunicações 

wireless, televisão e cabo; telefone, correio electrónico, mensagens electrónicas, transmis-

são electrónica de dados, serviços de audioconferência e videoconferência; fornecimento 

de acesso a redes de telecomunicações, redes de computador, Internet, comunicações via 

satélite, redes de comunicações wireless e cabo; fornecimento de acesso a sites, bases de 

dados, quadros informativos electrónicos, fóruns on-line, directórios, música e programas 

de vídeo e áudio; comunicação por computador; serviços de informação, assessoria e con-

sultoria relativos a tudo o que antecede.
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[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/21 67211 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/100938

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1Infinite 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educativos; preparação, organização, condução e apresentação de seminários, 

workshops, aulas, webinars, conferências, formação online programas de ensino à distân-

cia; preparação, organização, condução e apresentação de concertos, actuações ao vivo, 

eventos especiais de entretenimento, eventos artísticos e culturais, entretenimento teatral, 

competições, concursos, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; produ-

ção, distribuição e apresentação de programas de rádio, programas de televisão, imagens 

em movimento, gravações sonoras; fornecimento de programa de televisão, rádio, áudio, 

vídeo, podcast e webcast a decorrer; fornecimento de programação de entretenimento, des-

porto, música, informação, notícias e eventos da actualidade através de redes de telecomu-

nicações, redes de computador, Internet, satélite, rádio, redes de comunicações wireless, 

televisão e televisão por cabo; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento 

de plataforma e serviços de música por streaming, subscrição e transferíveis por download; 

fornecimento de entretenimento ao vivo e entretenimento gravado, nomeadamente actua-

ções musicais; fornecimento de programação de entretenimento, desporto, música, infor-

mação, notícias e eventos da actualidade não transferíveis por download; fornecimento de 

sites e aplicações de computador com apresentação de programação de entretenimento, 

desporto, música, informação, notícias, eventos da actualidade artística e cultural; forne-

cimento de sites e aplicações de computador com apresentação de informação no campo 

do entretenimento, música, desporto, notícias e arte e cultura; fornecimento de jogos de 

computador, jogos electrónicos, jogos interactivos e videojogos não transferíveis por down-

load; fornecimento de informações, horários, revisões e recomendações personalizadas de 

programas educativos, entretenimento, imagens em movimento, teatro, eventos artísticos 

e culturais, concertos, actuações ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mos-

tras e eventos desportivos; serviços de reserva de bilhetes e de inscrições para programas 

educativos, entretenimento, imagens em movimento, teatro e eventos artísticos e culturais, 

concertos, actuações ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos 

desportivos; publicação e apresentação de análises, inquéritos e classificações e forneci-

mento de sites interactivos e aplicações de computador para a publicação e partilha de aná-

lises, inquéritos e classificações relativas a programas educativos, entretenimento, imagens 

em movimento, teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao vivo, compe-

tições, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; fornecimento de toques, 

música pré-gravada, vídeos e grafismos não transferíveis por download para utilizar em 

dispositivos de comunicações móveis; fornecimento de um site para o carregamento, arma-

zenamento, partilha, visualização e publicação de imagens, áudio, vídeos, boletins informa-
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tivos online, blogs, podcasts e conteúdos multimédia; publicação de livros, periódicos, jor-

nais, newsletters, manuais, blogs, boletins informativos e outras publicações; fornecimento 

de sites e aplicações de computador que apresentam livros, periódicos, jornais, newsletters, 

manuais, blogs, boletins informativos e outras publicações; reportagens noticiosas; serviços 

de biblioteca electrónicos e online; fornecimento de software de computador não transfe-

rível por download para utilizar em articulação com fitness e exercício físico; fornecimento 

de sites e aplicações de computador que apresentam informações no campo do fitness e do 

exercício físico; serviços de imagens digitais; criação de efeitos visuais e grafismos para ter-

ceiros.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/21 67211 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/100939

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1Infinite 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 : 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; 

serviços de informática, nomeadamente fornecimento de feeds personalizados pelo utiliza-

dor de notícias, desporto, tempo, comentários e outras informações, conteúdos de periódi-

cos, blogues e sítios web, e outros textos, áudio, vídeo e conteúdos multimédia; criação de 

índices de informações em on-line, sítios e outros recursos disponíveis em redes informáti-

cas mundiais para outros; fornecimento de informações de hardware e software de compu-

tador on-line; serviços de armazenamento electrónico de dados.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/06/15 86662532 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/100940

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1Infinite 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 : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de rede social; fornecimento de sítio web de rede social.
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[540] 商標 Marca : 

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

2015/06/15 86662587 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/100942

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : 晴海控股投資有限公司

   SUNSHINE OCEAN HOLDINGS INVESTMENT LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   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 : 3

[511] 產品 Produtos : Óleos essenciais; sabões; paus de incenso; incensos; óleos para o corpo [cosméticos]; de-

sodorizantes e anti-transpirantes; produtos de maquilhagem; produtos amaciadores para 

o cabelo; bálsamos para o cabelo; óleo para fixar o cabelo; champôs; geles de banho; sais 

de banho; produtos para barbear; cremes para o duche; água-de-colónia; extractos de per-

fumes; perfumes; preparações para o cuidado da pele; preparações para barbear e para 

depilação; preparações para o banho; geles para o duche; dentífricos; cosméticos; óleos de 

massagem; fragrâncias; fragrâncias para difusores de cerâmica e cosméticos para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100943

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : 晴海控股投資有限公司

   SUNSHINE OCEAN HOLDINGS INVESTMENT LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   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 : 4

[511] 產品 Produtos : Velas perfumadas; velas de mesa; lamparinas (velas) e velas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100944

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : 晴海控股投資有限公司

   SUNSHINE OCEAN HOLDINGS INVESTMENT LIMITED
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 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   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 : 3

[511] 產品 Produtos : Óleos essenciais; sabões; paus de incenso; incensos; óleos para o corpo [cosméticos]; de-

sodorizantes e anti-transpirantes; produtos de maquilhagem; produtos amaciadores para 

o cabelo; bálsamos para o cabelo; óleo para fixar o cabelo; champôs; geles de banho; sais 

de banho; produtos para barbear; cremes para o duche; água-de-colónia; extractos de per-

fumes; perfumes; preparações para o cuidado da pele; preparações para barbear e para 

depilação; preparações para o banho; geles para o duche; dentífricos; cosméticos; óleos de 

massagem; fragrâncias; fragrâncias para difusores de cerâmica e cosméticos para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100945

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : 晴海控股投資有限公司

   SUNSHINE OCEAN HOLDINGS INVESTMENT LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   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 : 4

[511] 產品 Produtos : Velas perfumadas; velas de mesa; lamparinas (velas) e velas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100946

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 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 e prevenção de doenças e perturbações do 

sistema nervoso central; preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/26 2014-110238 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/100948

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : 廈門智中精密研磨科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市湖裏區安嶺路999、1001號412室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 手工用具和器械（手工操作的），刀、叉和勺餐具，佩刀，剃刀。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100949

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : 廈門智中精密研磨科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市湖裏區安嶺路999、1001號412室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家庭或廚房用具及容器，梳子及海綿，刷子（畫筆除外），製刷材料，清掃用具，鋼絲絨，未加工

或半加工玻璃（建築用玻璃除外），不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100953

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Wayahead B.V.

 地址 Endereço : Hoogoorddreef 73-A, 1101 BB, Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, champôs e produtos para o 

cuidado dos cabelos; loções para o cabelo; loções para o corpo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100954

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Wayahead B.V.

 地址 Endereço : Hoogoorddreef 73-A, 1101 BB, Amsterdam, The Netherlands
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 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras classes; 

peles de animais; sacos; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, guarda-sóis e bengalas; 

chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100955

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Wayahead B.V.

 地址 Endereço : Hoogoorddreef 73-A, 1101 BB, Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100956

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Wayahead B.V.

 地址 Endereço : Hoogoorddreef 73-A, 1101 BB, Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, champôs e produtos para o 

cuidado do cabelo; loções para o cabelo; loções para o corpo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100957

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Wayahead B.V.

 地址 Endereço : Hoogoorddreef 73-A, 1101 BB, Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 
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 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 artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras classes; 

peles de animais; sacos; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, guarda-sóis e bengalas; 

chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100958

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/23

[730] 申請人 Requerente : Wayahead B.V.

 地址 Endereço : Hoogoorddreef 73-A, 1101 BB, Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100976

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/24

[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

2014/12/24 UK00003087406 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/100977

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/24

[730] 申請人 Requerente : MADERO S.A.

 地址 Endereço : Av. Jaime Reis, 262 São Francisco, Curitiba – PR, 80510-010, Brasil

 國籍 Nacionalidade : 巴西 Brasileira 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurantes; Bar (serviços de -); Cafés (bares); Cafeterias; Assessoria, consultoria e infor-

mações sobre restaurantes.
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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

2014/12/30 908823800 巴西 Brasil

[210] 編號 N.º : N/100978

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/24

[730] 申請人 Requerente : FRANCES VALENTINE, LLC

 地址 Endereço : 80 West 40th Street, Suite 80, New York, NY 10018, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras 

classes; peles de animais, couro; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, guarda-sóis e 

bengalas; peles de animais, couro; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, guarda-sóis 

e bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos de mão, sacos de transporte para todos os fins, 

sacos a tiracolo, bolsas, sacos de compras, sacos de viagem, mochilas, carteiras, estojos 

para chaves, porta-moedas e sacos para cosméticos vendidos vazios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/100979

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/24

[730] 申請人 Requerente : FRANCES VALENTINE, LLC

 地址 Endereço : 80 West 40th Street, Suite 80, New York, NY 10018, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário, nomeadamente vestidos, calças, camisas curtas, 

camisas, blusas, camisolas de malha sem gola, vestuário para dormir, pijamas, saídas de 

praia, lenços de pescoço, luvas, casacos, chapéus e bonés; calçado, nomeadamente sapatos, 

sandálias, chinelos, sapatos de salto alto, sapatilhas e botas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101055

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/26

[730] 申請人 Requerente : Swiss Bio Marketing Pte Ltd

 地址 Endereço : 1093 Lower Delta Road #06-16, Singapore 169204

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 



19284 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 37 期 —— 2015 年 9 月 16 日

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados cosméticos para tratamento de pele; preparados cosméticos para emagrecimen-

to.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101091

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/26

[730] 申請人 Requerente : 恒信璽利實業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市平谷區林蔭北街13號信息大廈903室 

 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 : 鉑（金屬）；貴重金屬合金；未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；寶石；裝飾品（珠寶）；項鏈（首

飾）；小飾物（首飾）；戒指（首飾）；錶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101092

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/26

[730] 申請人 Requerente : PARI MUTUEL URBAIN

 地址 Endereço : 2, rue du Professeur Florian Delbarre 75015 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, produtos de impressão, diários, jornais, revistas, bilhetes, boletins informativos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, verde e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/101093

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/26

[730] 申請人 Requerente : PARI MUTUEL URBAIN

 地址 Endereço : 2, rue du Professeur Florian Delbarre 75015 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos; cartas de jogar, jogos de azar, jogos a dinheiro, jogos de prognósticos, jogos de lota-

ria e de apostas.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, verde e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/101094

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/26

[730] 申請人 Requerente : PARI MUTUEL URBAIN

 地址 Endereço : 2, rue du Professeur Florian Delbarre 75015 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; comunicações por televisão, transmissões televisivas; serviços de comu-

nicação, nomeadamente comunicação por terminais de computadores; transmissão de men-

sagens; comunicações por e-mail; transmissão de informações por centros de servidores; 

difusão, processamento (transmissão) de informações sobre redes com fios; transmissão de 

informações contidas em bases de dados; difusão e transmissão de informações sobre jo-

gos, apostas, jogos de prognósticos e de loteria através da internet; transmissão de imagens 

assistida por computador; serviços de conexão a redes de comunicação de dados, a centros 

de servidores de bases de dados especialmente para redes de comunicação mundiais (tais 

como a internet); difusão de programas de televisão e de programas multimédia para uso 

interactivo ou outro; emissões de rádio e televisão e emissões de programas audiovisuais e 

multimédia para uso interactivo ou não; transmissão de programas de televisão por cabo e 

satélite; fornecimento de «chat rooms» na internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, verde e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/101095

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/26

[730] 申請人 Requerente : PARI MUTUEL URBAIN

 地址 Endereço : 2, rue du Professeur Florian Delbarre 75015 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 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; serviços para a 

organização de apostas em corridas de cavalos e apostas desportivas; organização de con-

cursos (educação ou entretenimento); serviços de jogos de azar; serviços de informação on-

-line na área de apostas em corridas de cavalos, serviços de jogos interactivos para fazer 

apostas em corridas de cavalos e apostas desportivas; fornecimento de jogos de póquer e 

outros torneios e jogos de cartas on-line; prestação de informações on-line na área de pó-

quer e outros jogos de cartas; prestação de serviços de jogos interactivos para póquer e ou-

tros jogos de cartas; serviços de jogos de casino electrónicos; jogos de casino; organização 
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de torneios de jogos, produção de espectáculos, programas de rádio ou de televisão, filmes; 

montagem de programas, de transmissões de televisão ou de rádio; publicação de livros, 

periódicos; publicação de livros electrónicos e diários on-line.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, verde e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/101116

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/26

[730] 申請人 Requerente : CHINA TEA CO., LTD.

 地址 Endereço : 10th Floor, No.8 Chao Yang Men South Street, Chaoyang District, Beijing, China

 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 : Chá; chá gelado; bebidas à base de chá; flores ou folhas para uso como substitutos de chá; 

cacau; café; mel; aperitivos à base de cereais; farinha.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101120

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/26

[730] 申請人 Requerente : APILOP - Associação para a Defesa da Propriedade Intelectual nos Países de Língua Ofi-

cial Portuguesa

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, nº 759, 5º 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Publicações impressas; livros; revistas; jornais; boletins e brochuras.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101121

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/26

[730] 申請人 Requerente : APILOP - Associação para a Defesa da Propriedade Intelectual nos Países de Língua Ofi-

cial Portuguesa

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, nº 759, 5º 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 : Serviços de educação e de formação; organização e direcção de convenções, congressos, 

simpósios, conferências e seminários nacionais e internacionais; organização de eventos 

educativos; publicação de livros, publicações periódicas, revistas, periódicos e boletins in-

formativos; serviços de lazer e entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101122

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/29

[730] 申請人 Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

 地址 Endereço : rue de la Richonne, 16100 Cognac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); cocktails alcoólicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/06 154178989 法國 França

[210] 編號 N.º : N/101129

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/29

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº4, 6850 Mendrisio, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas e bolsas de mão; sacos de viagem; pastas de executivo; pastas de executivo em couro; 

carteiras em couro para cartões de crédito; carteiras; pastas em couro para documentos; 

bolsas em couro para chaves; porta-moedas; malas de viagem; bolsas para cosméticos va-

zias; sacos de desporto incluídos nesta classe; sacos para equipamentos atléticos; malas 
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de noite e sacos de tiracolo para senhoras; sacos em couro para compras; malas escolares; 

sacos porta-fatos para viagem; malas porta-fatos para viagem; sacos para sapatos para via-

gem; sacos de praia; sacos para fraldas; mochilas («backpacks»); malas e sacos tipo Boston 

(«Boston bags»); baús de viagem; malas de viagem («duffle bags»); malas de viagem para 

pernoitar; malas de bagagem de mão; sacolas; malas e bolsas de ópera; estojos de toilette 

(não equipados); peles; estojos e caixas feitos em couro; malas e bolsas de couro para emba-

lagens; correias de couro; chapéus de chuva e chapéus de sol e sombrinhas; trelas e coleiras 

em couro, tudo incluído na Classe 18.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/29 13612593 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/101130

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/29

[730] 申請人 Requerente : GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

 地址 Endereço : Via Penate nº4, 6850 Mendrisio, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos; blusões; calças; saias; blusas; gabardinas e impermeáveis; sobretudos; cintos; cin-

tas e suspensórios para vestuário; fatos; dólmans («stuff jackets»); camisolões e macacões 

(«jumpers»); calças de ganga («jeans»); vestidos; mantos; capas e capotes; parcas («parkas») 

camisas; camisetas («t-shirts»); camisolas («sweaters»); roupa interior; «baby-dolls» sendo 

roupa de dormir; roupões de banho; vestuário de banho; lingerie («négligée»); fatos de 

banho; robes de noite; xailes; cachecóis; lenços; gravatas; laços; camisolas («sweat shirts»); 

camisas interiores; camisetas com gola; corpetes («body suits»); calções; meias de vidro de 

senhora; meias; sapatos; chinelos e sapatos de quarto; sapatos de protecção; galochas; sacos 

e tamancos de madeira; solas para calçado; gáspias de calçado; botas; botas de esqui; boti-

nas ou botas de cano curto; sapatos ou sandálias de esparto ou corda; sandálias; sandálias 

de banho; luvas; mitenes; chapéus e bonés; viseiras (chapelaria); tudo incluído na Classe 25.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/12/29 13612593 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/101131

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/29

[730] 申請人 Requerente : 豆咖啡集團私人有限公司

   KOI CAFE GROUP (S) PTE. LTD.
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 地址 Endereço : 新加坡郵區569625，宏茂橋大街10號4008街區，技術大廈1#01-07

   4008 Ang Mo Kio Avenue 10, #01-07 Techplace1, Singapore 569625

 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 : 餐館；提供甜品；提供酒精飲料；茶館；飲料店；提供茶、咖啡、巧克力、有汽飲料或水果汁飲

料；於咖啡店、茶室及快餐場所所提供食品和飲料；於互聯網咖啡店提供食品和飲料；流動飲

食供應。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101132

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/29

[730] 申請人 Requerente : Home’s Favourite Pte Ltd

 地址 Endereço : 15 Jalan Tepong, #04-09 Jurong Food Hub, Singapura 619336

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados alimentares; açúcar, mel, xarope de mela-

ço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo para refrescar; bolachas; biscoitos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101133

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/29

[730] 申請人 Requerente : Home’s Favourite Pte Ltd

 地址 Endereço : 15 Jalan Tepong, #04-09 Jurong Food Hub, Singapura 619336

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Administração relacionada com marketing, serviços de criação de marca, lojas de conve-

niên cia de retalho, grandes armazéns de retalho, publicidade directa no mercado, marke-

ting directo, publicidade endereçada, serviços de desconto (serviços de retalho, grossistas 

ou promoção de vendas), serviços de retalho em relação a obras de arte, serviços de mos-

trador para mercadorias, nomeadamente obras de arte, distribuição de amostras (através 

de agente, grossista, serviços de representação ou por quaisquer outros meios), serviços de 

exportação, não sendo serviços de transporte, hipermercado de retalho, publicidade de ex-

terior (letreiros, outdoors), serviços de publicidade de exteriores (letreiros, outdoors), serviços 

de lançamento de produto, marketing de produtos, amostras promocionais, promoção (publi-
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cidade) de negócios, venda a retalho de bens (por quaisquer meios), supermercado de reta-

lho, comércio grossista de bens (por quaisquer meios).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101134

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/29

[730] 申請人 Requerente : Rothschilds Continuation Holdings AG

 地址 Endereço : Baarerstr. 95, CH-6301 Zug, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços bancários; negócios financeiros; negócios monetários; serviços financeiros; servi-

ços bancários de investimento; subscrições; empréstimos; investimento de capitais; investi-

mento de fundos de capitais; gestão de fundos; factoring; serviços de desconto de facturas; 

planeamento imobiliário; serviços financeiros nas áreas de fusões, aquisições, reestrutura-

ções corporativas, mercados de capitais e de dívidas e de finança corporativa; transacções 

de câmbios, de derivativos e de outros produtos financeiros; fornecimento de serviços de 

assessoria relacionados com os mesmos; gestão financeira; gestão e assessoria de investi-

mentos; consultadoria financeira, planeamento financeiro, investigação financeira, estima-

tivas financeiras e avaliações financeiras; serviços de gestão de fortunas; administração de 

planos de pensões; investimentos financeiros, financiamentos, concessão de financiamen-

tos; serviços fiduciários, serviços de agente fiduciário; custódia de títulos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/08 013919543 聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º : N/101186

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

 地址 Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂資訊；電視節目製作；提供遊戲資訊；在電腦網絡上提供線上遊戲服務；假日野營娛樂服

務；遊戲設備租賃；提供線上電子刊物（非下載的）；線上出版電子書籍和期刊（非下載）；教育

資訊；場館設施租賃；組織體育比賽；新聞記者服務。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101187

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : NEXON KOREA CORPORATION

 地址 Endereço : 7, Pangyo-ro 256 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : 智能手機；電腦程式（可下載軟件）；流動電話的電腦應用軟件；電腦遊戲軟件；電腦軟件；電

腦；平板電腦；可下載的音樂檔案；電子遊戲盒帶；預先錄製的音樂電子媒體；預先錄製的非音

樂電子媒體（不包括電腦軟件）；動畫卡通片；可下載的電子刊物；可下載的電子書籍；可下載

的電子報紙；用於電子遊戲機的記憶卡；可下載的流動電話鈴聲；可下載的圖像檔案。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101189

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : 八大碗餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國鹽城市城南新區黃海街道開放大道西,東進路南側（CNH） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；飯店；住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；自助餐廳；咖啡館；旅館預訂；養老院；日間

托兒所（看孩子）；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；酒吧；活動房屋出租；快餐館；汽車旅館；

會議室出租；提供野營場地設施；動物寄養。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101191

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : FRESHFOOD HOLDINGS PTE LIMITED

 地址 Endereço : 402 North Bridge Road, #05-00 Jun Xin Building, Singapore 188722

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101192

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : FRESHFOOD HOLDINGS PTE LIMITED

 地址 Endereço : 402 North Bridge Road, #05-00 Jun Xin Building, Singapore 188722

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas, incluindo serviços de lojas de café, serviços de res-

taurante, serviços de café e de cafetaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101248

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Little Life Warrior Society Limited

 地址 Endereço : M/F., Sir Pao Yue-Kong Centre for Cancer, Prince of Wales Hospital, 30-32 Ngan Shing 

Street, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Publicações electrónicas (descarregáveis) fornecidas online através de uma base de dados 

ou rede global de computador; livros e publicações electrónicas (descarregáveis) registados 

em suporte informático; hardware e software de computador para compressão e descom-

pressão de publicação de dados digitais em forma electrónica (descarregável) fornecidos 

online através de base de dados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101249

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Little Life Warrior Society Limited

 地址 Endereço : M/F., Sir Pao Yue-Kong Centre for Cancer, Prince of Wales Hospital, 30-32 Ngan Shing 

Street, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Publicações, folhetos, panfletos e outros materiais impressos relativos ao cancro Infantil; 

material impresso; fotografias; artigos de papelaria; livros; películas; estampas e represen-

tações; jornais informativos; material para instrução e ensino (excepto aparelhos); tudo 

incluído na Classe 16.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101250

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Little Life Warrior Society Limited

 地址 Endereço : M/F., Sir Pao Yue-Kong Centre for Cancer, Prince of Wales Hospital, 30-32 Ngan Shing 

Street, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Angariação de fundos para obras de beneficência; assuntos financeiros; assuntos monetá-

rios; tudo incluído na Classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101251

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Little Life Warrior Society Limited

 地址 Endereço : M/F., Sir Pao Yue-Kong Centre for Cancer, Prince of Wales Hospital, 30-32 Ngan Shing 

Street, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de educação na prevenção e sensibilização do cancro Infantil para pacientes, 

seus familiares e membros do público; provisão de informação online e publicação de livre-

tes relacionados com cancro Infantil e tratamento para educar os pacientes, seus familiares 

e membros do público; arranjo e condução de workshops para pacientes, seus familiares e 

membros do público; serviços educacionais; publicação de livros; serviços de clubes de saú-

de para pacientes, seus familiares e membros do público; provisão de instalações recreati-

vas para pacientes, seus familiares e membros do público; organização de exposições para 

fins culturais e educacionais; tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101252

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Little Life Warrior Society Limited

 地址 Endereço : M/F., Sir Pao Yue-Kong Centre for Cancer, Prince of Wales Hospital, 30-32 Ngan Shing 

Street, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Publicações electrónicas (descarregáveis) fornecidas online através de uma base de dados 

ou rede global de computador; livros e publicações electrónicas (descarregáveis) registados 

em suporte informático; hardware e software de computador para compressão e descom-

pressão de publicação de dados digitais em forma electrónica (descarregável) fornecidos 

online através de base de dados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101253

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Little Life Warrior Society Limited

 地址 Endereço : M/F., Sir Pao Yue-Kong Centre for Cancer, Prince of Wales Hospital, 30-32 Ngan Shing 

Street, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Publicações, folhetos, panfletos e outros materiais impressos relativos ao cancro Infantil; 

material impresso; fotografias; artigos de papelaria; livros; películas; estampas e represen-

tações; jornais informativos; material para instrução e ensino (excepto aparelhos); tudo 

incluído na Classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101254

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Little Life Warrior Society Limited

 地址 Endereço : M/F., Sir Pao Yue-Kong Centre for Cancer, Prince of Wales Hospital, 30-32 Ngan Shing 

Street, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Angariação de fundos para obras de beneficência; assuntos financeiros; assuntos monetá-

rios; tudo incluído na Classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101255

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Little Life Warrior Society Limited

 地址 Endereço : M/F., Sir Pao Yue-Kong Centre for Cancer, Prince of Wales Hospital, 30-32 Ngan Shing 

Street, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de educação na prevenção e sensibilização do cancro Infantil para pacientes, 

seus familiares e membros do público; provisão de informação online e publicação de livre-

tes relacionados com cancro Infantil e tratamento para educar os pacientes, seus familiares 
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e membros do público; arranjo e condução de workshops para pacientes, seus familiares e 

membros do público; serviços educacionais; publicação de livros; serviços de clubes de saú-

de para pacientes, seus familiares e membros do público; provisão de instalações recreati-

vas para pacientes, seus familiares e membros do público; organização de exposições para 

fins culturais e educacionais; tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101256

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Little Life Warrior Society Limited

 地址 Endereço : M/F., Sir Pao Yue-Kong Centre for Cancer, Prince of Wales Hospital, 30-32 Ngan Shing 

Street, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Publicações electrónicas (descarregáveis) fornecidas online através de uma base de dados 

ou rede global de computador; livros e publicações electrónicas (descarregáveis) registados 

em suporte informático; hardware e software de computador para compressão e descom-

pressão de publicação de dados digitais em forma electrónica (descarregável) fornecidos 

online através de base de dados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro, marrom e tons de branco.

[210] 編號 N.º : N/101257

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Little Life Warrior Society Limited

 地址 Endereço : M/F., Sir Pao Yue-Kong Centre for Cancer, Prince of Wales Hospital, 30-32 Ngan Shing 

Street, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Publicações, folhetos, panfletos e outros materiais impressos relativos ao cancro Infantil; 

material impresso; fotografias; artigos de papelaria; livros; películas; estampas e represen-

tações; jornais informativos; material para instrução e ensino (excepto aparelhos); tudo 

incluído na Classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro, marrom e tons de branco.
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[210] 編號 N.º : N/101258

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Little Life Warrior Society Limited

 地址 Endereço : M/F., Sir Pao Yue-Kong Centre for Cancer, Prince of Wales Hospital, 30-32 Ngan Shing 

Street, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Angariação de fundos para obras de beneficência; assuntos financeiros; assuntos monetá-

rios; tudo incluído na Classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro, marrom e tons de branco.

[210] 編號 N.º : N/101259

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Little Life Warrior Society Limited

 地址 Endereço : M/F., Sir Pao Yue-Kong Centre for Cancer, Prince of Wales Hospital, 30-32 Ngan Shing 

Street, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de educação na prevenção e sensibilização do cancro Infantil para pacientes, 

seus familiares e membros do público; provisão de informação online e publicação de livre-

tes relacionados com cancro Infantil e tratamento para educar os pacientes, seus familiares 

e membros do público; arranjo e condução de workshops para pacientes, seus familiares e 

membros do público; serviços educacionais; publicação de livros; serviços de clubes de saú-

de para pacientes, seus familiares e membros do público; provisão de instalações recreati-

vas para pacientes, seus familiares e membros do público; organização de exposições para 

fins culturais e educacionais; tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro, marrom e tons de branco.

[210] 編號 N.º : N/101261

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Hutchison Travel Enterprises Limited

 地址 Endereço : 22/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de agências de publicidade; serviços de publicidade, nomeadamente promoção e 

marketing de bens e serviços para terceiros através de redes de comunicações electrónicas; 

publicidade; publicidade; promoção de bens/serviços para terceiros; publicidade de rede in-

formática on-line; sistematização de informações em bases de dados informáticas; organi-

zação de exposições para fins comerciais ou publicitários; administração de empresas; con-

sultoria e assistência comercial na selecção de produtos e serviços em nome de terceiros; 

serviços de consultoria de negócios na área de viagens e planeamento de viagem; serviços 

de informações comerciais; pedidos de informações comerciais; consultoria de administra-

ção de empresas; gestão de empresas; planificação de negócios, avaliação de comercial; ser-

viços de promoção de negócios; compilação de publicidades para uso como páginas nas re-

des na Internet; compilação de estatísticas de negócios e informação comercial; compilação 

de informação numa base de dados informática; recuperação de dados para informações 

comerciais informatizadas; disseminação de artigo publicitário; distribuição de material 

publicitário (folhetos, prospectos, impressos, amostras); marketing; pesquisa de marketing 

e comercial; estudos de marketing; serviços de administração de escritório (para terceiros); 

pesquisa de opinião; organização de actividades promocionais através de meios de áudio 

visual; serviço de organização e administração em relação com fornecimento de benefícios 

para esquema de lealdade do cliente e comprador frequente ou passageiro frequente; orga-

nização e gestão de programas de lealdade de clientes; preparação e apresentação de exibi-

ções audiovisuais para fins publicitários; serviços de comparação de preços; promoção de 

vendas (para terceiros); serviços de fornecimento de informações de directório comercial 

on-line, nomeadamente fornecimento de um directório pesquisável de informações sobre 

viagens para obtenção de dados e informações de outras pessoas através da Internet; pres-

tação de informações comerciais para efeitos em conjunto de trazer os clientes, comprado-

res e vendedores; aluguer de espaço para publicidade; serviços de vendas a retalho; envio 

de correios de publicidade; agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos (excluindo o transporte dos mesmos), permitindo aos clientes uma conveniente 

apreciação e aquisição desses produtos através de páginas de mercadorias gerais na rede 

global de comunicações; serviços de prestação de informações, consultoria e assessoria re-

lacionados com o acima referido.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101262

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Hutchison Travel Enterprises Limited

 地址 Endereço : 22/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de agência para organização de seguro de viagem; organização das transferências 

monetárias, serviços de consultoria de câmbios monetários estrangeira, serviços de câm-

bios monetários, serviços de transacções monetárias, transferências monetárias; serviços 

financeiros; organização de seguros; compra e emissão de cheques de viagem; serviços de 
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pagamentos electrónicos; assuntos financeiros; análise e consultoria financeira; avaliação 

financeira; transferência de fundos, transferência de fundos electrónicos; administração de 

seguros; corretagem de seguros; serviços de seguros; emissão de moedas comemorativas, 

cupão e certificados de utilidade; emissão de certificados ou moedas comemorativas de 

utilidade em relação com fornecimento de benefícios para esquema de lealdade do cliente 

e comprador frequente; assuntos monetários; seguros de viagem; consultoria de seguros; 

informações de seguros; serviços de prestação de informações, consultoria e serviços de 

assessoria relacionados todos com os serviços supramencionados; e tudo o acima referido 

fornecido on-line a partir de uma base de dados informática ou pela Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101263

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Hutchison Travel Enterprises Limited

 地址 Endereço : 22/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de reserva de bilhetes de avião; organização de passeios turísticos; organização de 

excursões e cruzeiros; serviços de agências de reserva de viagem; serviços de agências de 

reserva para passeios turísticos; reserva de bilhetes de comboio; reserva de passagens do 

mar; reserva de aluguer de veículos; serviços de navio de cruzeiro (viagem); organização de 

eventos de viagem e excursões; serviços de reservas de viagens; serviços de planeamento de 

rota; serviços para organização de transporte; serviços para organização de viagens; orga-

nização e operação de excursões; serviços de turismo (viagem) e serviços de agência de tu-

rismo (viagem); corretagem de transportes; serviços de agências de viagens para organiza-

ção de viagens; serviço de marcação e reserva de viagem fornecida em relação para esque-

ma de lealdade do cliente ou comprador frequente; serviços de deslocações de mensageiro; 

serviços de guias de turismo; serviços de informações de viagens; reserva e marcação de 

viagem; serviços de reserva de bilhetes de viagem; fornecimento de informações de viagens 

relacionados com abastecedores de serviços de viagens, destinos de viagens, excursões, e 

atracções locais através de redes informáticas e redes de informações globais; serviços de 

fornecimento de transportes, viagem e planeamento de viagens através de uma página da 

Internet interactiva e base de dados pesquisável; aluguer de carros, fornecimento de infor-

mações sobre aluguer de carros; organização de excursões; reservas de excursões; reservas 

de bilhetes para transportes domésticos e estrangeiro; reserva de transporte; prestação de 

informações, serviços de consultoria e serviços de aconselhamento relacionados com todos 

os serviços supramencionados; todos os serviços supramencionados também fornecidos a 

partir de uma base de dados informática on-line ou da Internet; serviços de agências para 

organização de viagens, serviços de informação e aconselhamento relacionados com via-

gem; e tudo os acima também fornecido a partir de uma base de dados informática on-line 

ou da Internet.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101264

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Hutchison Travel Enterprises Limited

 地址 Endereço : 22/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, 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 procura de alojamento para viajantes; serviços de agências para reserva de 

alojamento temporário; organização de alojamento temporário; reservas de lugares no res-

taurante; reservas de alojamento temporário; serviços de reservas em hotéis; fornecimento 

de informações de alojamento em hotéis e informações de restaurantes através de redes 

informáticas e redes de informações globais; fornecimento de informações sobre os hotéis, 

alojamentos de férias e estações de veraneio (alojamentos), se quer ou não base na avalia-

ção dos clientes; serviços de registo e reserva para alojamento temporário (hotéis, motéis, 

estações de veraneio) fornecidos em relação para esquema de lealdade do cliente e com-

prador frequente; reservas de alojamento temporário; todos os serviços supramencionados 

também fornecidos a partir de uma base de dados informática on-line ou da Internet; pres-

tação de informações, serviços de consultoria e serviços de aconselhamento relacionados 

com todos os serviços supramencionados; fornecimento de instalações de campismo (servi-

ços relativos); serviços de reserva de alojamento em hotéis; serviços de registo de alojamen-

to em hotéis; também fornecido a partir de uma base de dados informática on-line ou da 

Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101265

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Hutchison Travel Enterprises Limited

 地址 Endereço : 22/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, 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 agências de publicidade; serviços de publicidade, nomeadamente promoção e 

marketing de bens e serviços para terceiros através de redes de comunicações electrónicas; 

publicidade; publicidade; promoção de bens/serviços para terceiros; publicidade de rede in-

formática on-line; sistematização de informações em bases de dados informáticas; organi-

zação de exposições para fins comerciais ou publicitários; administração de empresas; con-

sultoria e assistência comercial na selecção de produtos e serviços em nome de terceiros; 

serviços de consultoria de negócios na área de viagens e planeamento de viagem; serviços 

de informações comerciais; pedidos de informações comerciais; consultoria de administra-

ção de empresas; gestão de empresas; planificação de negócios, avaliação de comercial; ser-

viços de promoção de negócios; compilação de publicidades para uso como páginas nas re-

des na Internet; compilação de estatísticas de negócios e informação comercial; compilação 

de informação numa base de dados informática; recuperação de dados para informações 

comerciais informatizadas; disseminação de artigo publicitário; distribuição de material 

publicitário (folhetos, prospectos, impressos, amostras); marketing; pesquisa de marketing 
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e comercial; estudos de marketing; serviços de administração de escritório (para terceiros); 

pesquisa de opinião; organização de actividades promocionais através de meios de áudio 

visual; serviço de organização e administração em relação com fornecimento de benefícios 

para esquema de lealdade do cliente e comprador frequente ou passageiro frequente; orga-

nização e gestão de programas de lealdade de clientes; preparação e apresentação de exibi-

ções audiovisuais para fins publicitários; serviços de comparação de preços; promoção de 

vendas (para terceiros); serviços de fornecimento de informações de directório comercial 

on-line, nomeadamente fornecimento de um directório pesquisável de informações sobre 

viagens para obtenção de dados e informações de outras pessoas através da Internet; pres-

tação de informações comerciais para efeitos em conjunto de trazer os clientes, comprado-

res e vendedores; aluguer de espaço para publicidade; serviços de vendas a retalho; envio 

de correios de publicidade; agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos (excluindo o transporte dos mesmos), permitindo aos clientes uma conveniente 

apreciação e aquisição desses produtos através de páginas de mercadorias gerais na rede 

global de comunicações; serviços de prestação de informações, consultoria e assessoria re-

lacionados com o acima referido.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101266

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Hutchison Travel Enterprises Limited

 地址 Endereço : 22/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de agência para organização de seguro de viagem; organização das transferências 

monetárias, serviços de consultoria de câmbios monetários estrangeira, serviços de câm-

bios monetários, serviços de transacções monetárias, transferências monetárias; serviços 

financeiros; organização de seguros; compra e emissão de cheques de viagem; serviços de 

pagamentos electrónicos; assuntos financeiros; análise e consultoria financeira; avaliação 

financeira; transferência de fundos, transferência de fundos electrónicos; administração de 

seguros; corretagem de seguros; serviços de seguros; emissão de moedas comemorativas, 

cupão e certificados de utilidade; emissão de certificados ou moedas comemorativas de 

utilidade em relação com fornecimento de benefícios para esquema de lealdade do cliente 

e comprador frequente; assuntos monetários; seguros de viagem; consultoria de seguros; 

informações de seguros; serviços de prestação de informações, consultoria e serviços de 

assessoria relacionados todos com os serviços supramencionados; e tudo o acima referido 

fornecido on-line a partir de uma base de dados informática ou pela Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101267

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30
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[730] 申請人 Requerente : Hutchison Travel Enterprises Limited

 地址 Endereço : 22/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de reserva de bilhetes de avião; organização de passeios turísticos; organização de 

excursões e cruzeiros; serviços de agências de reserva de viagem; serviços de agências de 

reserva para passeios turísticos; reserva de bilhetes de comboio; reserva de passagens do 

mar; reserva de aluguer de veículos; serviços de navio de cruzeiro (viagem); organização de 

eventos de viagem e excursões; serviços de reservas de viagens; serviços de planeamento de 

rota; serviços para organização de transporte; serviços para organização de viagens; orga-

nização e operação de excursões; serviços de turismo (viagem) e serviços de agência de tu-

rismo (viagem); corretagem de transportes; serviços de agências de viagens para organiza-

ção de viagens; serviço de marcação e reserva de viagem fornecida em relação para esque-

ma de lealdade do cliente ou comprador frequente; serviços de deslocações de mensageiro; 

serviços de guias de turismo; serviços de informações de viagens; reserva e marcação de 

viagem; serviços de reserva de bilhetes de viagem; fornecimento de informações de viagens 

relacionados com abastecedores de serviços de viagens, destinos de viagens, excursões, e 

atracções locais através de redes informáticas e redes de informações globais; serviços de 

fornecimento de transportes, viagem e planeamento de viagens através de uma página da 

Internet interactiva e base de dados pesquisável; aluguer de carros, fornecimento de infor-

mações sobre aluguer de carros; organização de excursões; reservas de excursões; reservas 

de bilhetes para transportes domésticos e estrangeiro; reserva de transporte; prestação de 

informações, serviços de consultoria e serviços de aconselhamento relacionados com todos 

os serviços supramencionados; todos os serviços supramencionados também fornecidos a 

partir de uma base de dados informática on-line ou da Internet; serviços de agências para 

organização de viagens, serviços de informação e aconselhamento relacionados com via-

gem; e tudo os acima também fornecido a partir de uma base de dados informática on-line 

ou da Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101268

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/30

[730] 申請人 Requerente : Hutchison Travel Enterprises Limited

 地址 Endereço : 22/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, 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 procura de alojamento para viajantes; serviços de agências para reserva de 

alojamento temporário; organização de alojamento temporário; reservas de lugares no res-

taurante; reservas de alojamento temporário; serviços de reservas em hotéis; fornecimento 

de informações de alojamento em hotéis e informações de restaurantes através de redes 

informáticas e redes de informações globais; fornecimento de informações sobre os hotéis, 

alojamentos de férias e estações de veraneio (alojamentos), se quer ou não base na avalia-

ção dos clientes; serviços de registo e reserva para alojamento temporário (hotéis, motéis, 

estações de veraneio) fornecidos em relação para esquema de lealdade do cliente e com-
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prador frequente; reservas de alojamento temporário; todos os serviços supramencionados 

também fornecidos a partir de uma base de dados informática on-line ou da Internet; pres-

tação de informações, serviços de consultoria e serviços de aconselhamento relacionados 

com todos os serviços supramencionados; fornecimento de instalações de campismo (servi-

ços relativos); serviços de reserva de alojamento em hotéis; serviços de registo de alojamen-

to em hotéis; também fornecido a partir de uma base de dados informática on-line ou da 

Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101329

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : HARDY COGNAC

 地址 Endereço : 142 rue Basse De Crouin, 16100 Cognac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Conhaque, Pineau des Charentes e outras bebidas espirituosas destiladas a partir de vi-

nhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101333

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : 北京意厲維紡織品有限公司

   BEIJING VITALITY TEXTILES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市平谷區韓莊鎮工業小區

   Hanzhuangzhen Industrial Area, Pinggu District, Beijing, China

 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 : （女式）錢包；卡片盒（皮夾子）；旅行箱；背包；錢包（錢夾）；公文箱；手提包；旅行包；公文

包；旅行用具（皮件）；手提旅行包（箱）；鏈式網眼錢包；行李箱；鑰匙盒；手提箱；運動包；

包；信用卡包；支票夾（皮革製）； 護照夾（皮革製）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101345

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢爸爸電子商務有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福田街道彩田路東方新天地廣場A座34樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；印刷紙（包括膠版紙、新聞紙、書刊用紙、證券紙、凹版紙、凸版紙）；複印紙（文具）；紙

巾；紙或紙板製廣告牌；影集；傳單；印刷出版物；期刊；照片（印刷的）；保鮮膜；書籍裝訂材

料；文件夾（文具）；墨水；印章（印）；鋼筆；繪畫材料；文具或家用黏合劑（膠水）；教學材料

（儀器除外）；建築模型。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101346

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢爸爸電子商務有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福田街道彩田路東方新天地廣場A座34樓 

 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 : 計算機網絡上的在線廣告；廣告；特許經營的商業管理；商業信息；為第三方進行商業貿易的

談判和締約；通過網站提供商業信息；組織技術展覽；替他人推銷；進出口代理；市場營銷；為

商品和服務的買賣雙方提供在線市場；人事管理諮詢；計算機數據庫信息系統化；在計算機檔

案中進行數據檢索（替他人）；搜索引擎優化；網站流量優化；在計算機數據庫中更新和維護數

據；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101347

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢爸爸電子商務有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福田街道彩田路東方新天地廣場A座34樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險承保；保險經紀；資本投資；金融管理；金融評估（保險、銀行、不動產）；金融諮詢；電子

轉賬；發行有價證券；網上銀行；通過網站提供金融信息；古玩估價；珠寶估價；不動產管理；

不動產經紀；商品房銷售；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101348

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢爸爸電子商務有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福田街道彩田路東方新天地廣場A座34樓 
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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 : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社；電視播放；信息傳送；移動電話通訊；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；

電子郵件；信息傳輸設備出租；電訊設備出租；衛星傳送；電子公告牌服務（通訊服務）；提供與

全球計算機網絡的電訊聯接服務；電話會議服務；提供全球計算機網絡用戶接入服務；全球計

算機網絡訪問時間出租；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服務；數字文件傳送；提供在線

論壇；為電話購物提供電訊渠道。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101349

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢爸爸電子商務有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福田街道彩田路東方新天地廣場A座34樓 

 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 : 技術研究；電信技術諮詢；質量體系認證；測量；包裝設計；室內裝飾設計；計算機軟件設計；

計算機編程；計算機軟件維護；把有形的數據或文件轉換為電子媒體；託管計算機站（網站）；

計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；計算機系統遠程監控；提供互聯網搜索引擎；

通過網站提供計算機技術和編程信息；雲計算；計算機技術諮詢；藝術品鑒定；計算機硬件設

計和開發諮詢；替他人創建和維護網站；無形資產評估。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101350

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢爸爸電子商務有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福田街道彩田路東方新天地廣場A座34樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；印刷紙（包括膠版紙、新聞紙、書刊用紙、證券紙、凹版紙、凸版紙）；複印紙（文具）；紙

巾；紙或紙板製廣告牌；影集；傳單；印刷出版物；期刊；照片（印刷的）；保鮮膜；書籍裝訂材

料；文件夾（文具）；墨水；印章（印）；鋼筆；繪畫材料；文具或家用黏合劑（膠水）；教學材料

（儀器除外）；建築模型。 

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101351

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢爸爸電子商務有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福田街道彩田路東方新天地廣場A座34樓 

 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 : 計算機網絡上的在線廣告；廣告；特許經營的商業管理；商業信息；為第三方進行商業貿易的

談判和締約；通過網站提供商業信息；組織技術展覽；替他人推銷；進出口代理；市場營銷；為

商品和服務的買賣雙方提供在線市場；人事管理諮詢；計算機數據庫信息系統化；在計算機檔

案中進行數據檢索（替他人）；搜索引擎優化；網站流量優化；在計算機數據庫中更新和維護數

據；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101352

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢爸爸電子商務有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福田街道彩田路東方新天地廣場A座34樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險承保；保險經紀；資本投資；金融管理；金融評估（保險、銀行、不動產）；金融諮詢；電子

轉賬；發行有價證券；網上銀行；通過網站提供金融信息；古玩估價；珠寶估價；不動產管理；

不動產經紀；商品房銷售；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101353

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢爸爸電子商務有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福田街道彩田路東方新天地廣場A座34樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 新聞社；電視播放；信息傳送；移動電話通訊；計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；

電子郵件；信息傳輸設備出租；電訊設備出租；衛星傳送；電子公告牌服務（通訊服務）；提供與

全球計算機網絡的電訊聯接服務；電話會議服務；提供全球計算機網絡用戶接入服務；全球計

算機網絡訪問時間出租；提供互聯網聊天室；提供數據庫接入服務；數字文件傳送；提供在線

論壇；為電話購物提供電訊渠道。 
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101354

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢爸爸電子商務有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區福田街道彩田路東方新天地廣場A座34樓 

 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 : 技術研究；電信技術諮詢；質量體系認證；測量；包裝設計；室內裝飾設計；計算機軟件設計；

計算機編程；計算機軟件維護；把有形的數據或文件轉換為電子媒體；託管計算機站（網站）；

計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；計算機系統遠程監控；提供互聯網搜索引擎；

通過網站提供計算機技術和編程信息；雲計算；計算機技術諮詢；藝術品鑒定；計算機硬件設

計和開發諮詢；替他人創建和維護網站；無形資產評估。 

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101456

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : AirPay Private Limited

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros através de redes de comunicações mundiais; serviços monetários atra-

vés de redes de comunicações mundiais; serviços de transacções electrónicas financeiras 

através de redes de comunicações mundiais; compensação e reconciliação por meios elec-

trónicos de transacções financeiras através de redes de comunicações mundiais; serviços de 

administração de pagamentos; serviços de câmbio electrónicos; serviços financeiros através 

da prestação de autenticação electrónica do utilizador via redes de comunicações mun-

diais; serviços financeiros através da prestação de autenticação electrónica do utilizador 

para transferências de fundos electrónicas e sem fios, transacções de cheques electrónicos e 

de cartões de débito e de crédito tudo através de redes de comunicações mundiais; serviços 

de intermediação financeira; prestação de serviços para efectuar pagamentos em cartões 

pré-pagos através de redes de comunicações mundiais; prestação de serviços para efectuar 

o pagamento em cartões pré-pagos em balcões de lojas; providenciar a transferência de 

fundos e a compra de produtos e serviços oferecidos por terceiros, tudo através de redes de 

comunicações mundiais.

[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

2015/01/06 968653 泰國 Tailândia

[210] 編號 N.º : N/101457

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : AirPay Private Limited

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador; programas de computador para dispositivos de comunicação; 

software de computador para dispositivos de comunicação; software de computador para 

permitir aos utilizadores de dispositivos de comunicação o acesso a bases de dados e redes 

informáticas mundiais; software de computador para permitir a transferência de dados 

entre aparelhos de comunicação; ferramentas de desenvolvimento de software de compu-

tador; programas de computador [software transferível]; software de computador para uso 

como uma interface de programação de aplicação (API); software para o envio de alertas 

e recordatórios de mensagens electrónicas através da Internet; software de transmissão de 

ordens e para o envio e recebimento de mensagens electrónicas através da Internet; software 

de computador para o processamento de pagamentos electrónicos e de transferência de 

fundos de e para terceiros; software de autenticação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101458

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : AirPay Private Limited

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros através de redes de comunicações mundiais; serviços monetárias atra-

vés de redes de comunicações mundiais; serviços de transacções electrónicas financeiras 

através de redes de comunicações mundiais; compensação e reconciliação por meios elec-

trónicos de transacções financeiras através de redes de comunicações mundiais; serviços de 

administração de pagamentos; serviços de câmbio electrónicos; serviços financeiros através 

da prestação de autenticação electrónica do utilizador via redes de comunicações mundiais; 

serviços financeiros através da prestação de autenticação electrónica do utilizador para 

transferências de fundos electrónicas e sem fios, transacções de cheques electrónicos e de 

cartões de débito e de crédito, tudo através de redes de comunicações mundiais; serviços 

de intermediação financeira; prestação de serviços para efectuar pagamentos em cartões 

pré-pagos através de redes de comunicações mundiais; prestação de serviços para efectuar 

o pagamento em cartões pré-pagos em balcões de lojas; providenciar a transferência de 

fundos e a compra de produtos e serviços oferecidos por terceiros, tudo através de redes de 

comunicações mundiais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101459

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : AirPay Private Limited

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Intercâmbio de informações e conversas via redes informáticas; serviços de comunicação 

por via electrónica; serviços de comunicação sem fios; serviços de telecomunicações rela-

tivos a pagamentos electrónicos; serviços de telecomunicações relativos a pagamentos sem 

fios; serviços de telecomunicações relativos ao comércio; serviços de comunicação de inter-

net; disponibilização de «chatrooms» na Internet; serviços de telecomunicações via rede 

informática em relação à comunicação de informações entre bases de dados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101460

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : AirPay Private Limited

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção e desenvolvimento de software de computador para computadores; concepção 

e desenvolvimento de software de computador para telemóveis; diagnóstico de falhas em 

software de computador; hospedagem de software como um serviço (SaaS); fornecimento 

de software não transferível em linha (Application Service Provider); software como ser-

viço [SaaS]; fornecimento de uso temporário de software em linha não-transferível para o 

processamento de pagamentos electrónicos; fornecimento de uso temporário de software 

em linha não-transferível para o processamento de pagamentos sem fios; fornecimento de 

uso temporário de software de autenticação não-transferível em linha para as comunica-

ções com computadores via redes de comunicação mundiais; fornecimento de uso tempo-

rário de software de autenticação não-transferível em linha para a comunicação com redes 

informáticas; consultadoria em matéria de software de computador; serviços de segurança 

informática.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101461

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : AirPay Private Limited

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de serviços de protecção e de prevenção contra fraudes financeiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101462

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : MCM Holding AG

 地址 Endereço : Bahnhofplatz, CH-6300 Zug, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos de sol; correias para óculos de sol; estojos para artigos de óptica, armações de 

óculos; estojos especiais para telemóveis, telefones inteligentes, computadores tablet, com-

putadores portáteis, leitores de MP3, câmaras, (áudio e vídeo) discos compactos, sistemas 

de posicionamento global; auscultadores; auriculares; altifalantes; leitores ópticos; vidros 

ópticos; óculos de leitura; óculos de protecção para o desporto; óculos de protecção; óculos 

de protecção para a natação; óculos de protecção para motociclismo; óculos de esqui; «clip-

-ons» para óculos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101463

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : MCM Holding AG
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 地址 Endereço : Bahnhofplatz, CH-6300 Zug, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos feitos de metais preciosos ou em plaqué, incluídos 

nesta classe; artigos de joalharia, pedras preciosas; relógios e instrumentos cronométricos; 

porta-chaves [berloques ou porta-chaves].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101464

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : MCM Holding AG

 地址 Endereço : Bahnhofplatz, CH-6300 Zug, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel; papel de desenho; cartão; artigos de cartão; toalhas de papel; folhas de papel (artigos 

de papelaria); publicações impressas; gravuras; papel de embrulho; caixas de cartão ou de 

papel; artigos de papelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101465

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : MCM Holding AG

 地址 Endereço : Bahnhofplatz, CH-6300 Zug, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; sacos; baús e malas de viagem; malas de viagem (estojos de transporte); mochi-

las; sacos para desporto; estojos para artigos de toilette, não equipados; chapéus-de-chuva 

para golfe; produtos feitos de couro, imitação de couro, materiais plásticos e materiais têx-

teis, nomeadamente porta-moedas, carteiras, sacos para produtos cosméticos e maquilha-

gem, sacos para depósitos bancários (bank bags), carteiras com compartimentos para car-

tões de identidade e vários tipos de moeda, sacos laváveis, estojos para chaves; chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas; imitações de pele; coleiras e trelas para cães.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101466

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : MCM Holding AG

 地址 Endereço : Bahnhofplatz, CH-6300 Zug, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria para vestir; gravatas; lenços de cabeça e pescoço; protecto-

res de colarinho; cintos para a cintura [vestuário]; luvas (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101477

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : 明辨科技集團有限公司

   Acadine Technologies Holdings Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道151號安盛中心11樓

   11th Floor, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wai Chai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝

置及儀器；處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的裝置和儀器；錄製、傳送、重放聲音或影

像的裝置；磁性數據載體，錄音盤；光盤，DV D盤和其他數字存諸媒介；投幣啟動裝置的機械

結構；收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機；計算機軟件；滅火設備；計算機程式；磁碟；

已紀錄的計算機運行程式；已紀錄的計算機軟件；屏幕（計算機程式）；計算機程式（可下載軟

件）；計算機遊戲軟件；可下載的計算機軟件應用程式；磁碟盒；計算機軟件、計算機硬件、計

算機記憶裝置及計算機周邊產品；透過計算機系統及計算機網絡搜尋及重取信息的計算機軟

件；電郵、手機短信及多媒體短信計算機軟件；個人信息管理軟件；應用程式及數據庫合併的

計算機軟件；在互聯網上寄存數字內容的計算機軟件；計算機固件；互動計算機遊戲程式；計

算機應用程式軟件；用作管理數據庫的計算機應用程式軟件；應用於電信方面的計算機硬件及

計算機應用程式軟件；計算機運行軟件；計算機瀏覽軟件；瀏覽全球計算機網絡及私人網絡的

計算機軟件；手機、可便攜媒體播放器及手提計算機的計算機應用程式軟件；電子出版物（可

下載）；計算機程式（可下載軟件）；計算機遊戲及娛樂軟件；手機軟件應用程式；手機軟件；聲

音及影片裝置；音頻及/或視頻設備；計算機記憶裝置；可下載的手機鈴聲；滑鼠（數據處理設

備）；滑鼠墊；手機的計算機遊戲程式；用於持有及承載可便攜手機的袋和外殼；電池的電線及

外殼；電池外殼；手機用的外殼；手機用皮殼；記憶卡套；電信設備；智能卡、數據卡；有助互動
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多媒體通訊的計算機軟件及網絡硬件；管理通訊的計算機程式；手機配件；所有包括在第9類的

商品。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/101478

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : 明辨科技集團有限公司

   Acadine Technologies Holdings Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道151號安盛中心11樓

   11th Floor, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wai Chai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業經營；商業管理；辦公事務；廣告及宣傳；廣告空間的租賃；每次點擊付費廣告；計

算機網絡上的線上廣告；電視廣告；通訊媒體廣告時間的租賃；以零售為目的，在通訊媒體上

展示貨品；以廣告為目的的排版服務；廣告設計；透過線上社交媒體平台提供數字內容（商業

信息）；郵購廣告；商業訊息；授權他人的貨品及服務的商業管理；廣告事宜的發布；樣品派

發；意見調查；以宣傳為目的籌辦時裝展；公共關係；電台廣告；尋找贊助；批發及零售宣傳服

務；線上購物比較服務；商業轉介服務；線上拍賣服務；線上指南服務；商業調查；商業信息服

務；顧客關係管理；市場營銷服務；市場營銷及宣傳服務；市場營銷分析；市場營銷調查；市場

營銷研究；商品展示服務；以廣告及/或銷售宣傳為目的安排模特兒；廣告影片製作；以商業或

廣告為目的籌辦展覽會；以廣告為目的租賃展覽網站；進口和/或出口經銷服務；為他人提供的

採購服務（為其他業務購入貨品及服務）；宣傳服務；出版推廣用的文字；（為他人）銷售宣傳；

科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝

置及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的裝置和儀器，錄製、傳送、重放聲音或影

像的裝置，磁性數據載體，錄音盤，光盤，DV D盤和其他數字存儲媒介，投幣啟動裝置的機械

結構，收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機，計算機軟件，滅火設備，計算機程式，磁碟，

已紀錄的計算機運行程式，已紀錄的計算機軟件，屏幕（計算機程式），計算機程式（可下載軟

件），計算機遊戲軟件，可下載的計算機軟件應用程式，磁碟盒，計算機軟件、計算機硬件、計

算機記憶裝置及計算機周邊產品，透過計算機系統及計算機網絡搜尋及重取信息的計算機軟

件，電郵、手機短信及多媒體短信計算機軟件，個人信息管理軟件，應用程式及數據庫合併的

計算機軟件，在互聯網上寄存數字內容的計算機軟件，計算機固件，互動計算機遊戲程式，計

算機應用程式軟件，用作管理數據庫的計算機應用程式軟件，應用於電信方面的計算機硬件及

計算機應用程式軟件，計算機運行軟件，計算機瀏覽軟件，瀏覽全球計算機網絡及私人網絡的

計算機軟件，手機、可便攜媒體播放器及手提計算機的計算機應用程式軟件，電子出版物（可

下載），計算機程式（可下載軟件），計算機遊戲及娛樂軟件，手機軟件應用程式，手機軟件，

聲音及影片裝置，音頻及/或視頻設備，計算機記憶裝置，可下載的手機鈴聲，滑鼠（數據處理

設備），滑鼠墊，手機的計算機遊戲程式，用於持有及承載可便攜手機的袋和外殼，電池的電線

及外殼，電池外殼，手機用的外殼，手機用皮殼，記憶卡套，電信設備，智能卡、數據卡，有助互

動多媒體通訊的計算機軟件及網絡硬件，管理通訊的計算機程式，手機配件的互聯網及計算

機的線上訂購、批發、零售及/或供應商服務：電話、互聯網及計算機線上訂購服務；透過計算

機網絡平台提供的商業貿易服務（進出口貿易服務）；從計算機數據庫、計算機網絡、全球計算

機網絡或互聯網在線上提供的業務及商業訊息服務；線上數據處理服務；從互聯網計算機數

據庫線上提供商業方面的互動訊息；線上購物服務；將訊息彙編到計算機數據庫；（為他人）

在計算機檔案中作數據搜尋；為他人的利益而集合各式各樣的貨品，讓客戶便於從百貨商品網
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頁、批發商店、零售商店、百貨商品目錄閱覽及郵購或透過電信方法購買貨物；以商業或廣告

為目的籌辦貿易展銷會；提供科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監

督）、救護（營救）和教學用裝置及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的裝置和儀

器，錄製、傳送、重放聲音或影像的裝置，磁性數據載體，錄音盤，光盤，DVD盤和其他數字存

儲媒介，投幣啟動裝置的機械結構，收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機，計算機軟件，

滅火設備，計算機程式，磁碟，已紀錄的計算機運行程式，已紀錄的計算機軟件，屏幕（計算機

程式），計算機程式（可下載軟件），計算機遊戲軟件，可下載的計算機軟件應用程式，磁碟盒，

計算機軟件、計算機硬件、計算機記憶裝置及計算機周邊產品，透過計算機系統及計算機網絡

搜尋及重取信息的計算機軟件，電郵、手機短信及多媒體短信計算機軟件，個人信息管理軟件，

應用程式及數據庫合併的計算機軟件，在互聯網上寄存數字內容的計算機軟件，計算機固件，

互動計算機遊戲程式，計算機應用程式軟件，用作管理數據庫的計算機應用程式軟件，應用於

電信方面的計算機硬件及計算機應用程式軟件，計算機運行軟件，計算機瀏覽軟件，瀏覽全球

計算機網絡及私人網絡的計算機軟件，手機、可便攜媒體播放器及手提計算機的計算機應用程

式軟件，電子出版物（可下載），計算機程式（可下載軟件），計算機遊戲及娛樂軟件，手機軟件

應用程式，手機軟件，聲音及影片裝置，音頻及/或視頻設備，計算機記憶裝置，可下載的手機

鈴聲，滑鼠（數據處理設備），滑鼠墊，手機的計算機遊戲程式，用於持有及承載可便攜手機的

袋和外殼，電池的電線及外殼，電池外殼，手機用的外殼，手機用皮殼，記憶卡套，電信設備，

智能卡、數據卡，有助互動多媒體通訊的計算機軟件及網絡硬件，管理通訊的計算機程式，手

機配件的商業信息，進口及出口貿易服務；與所有前述服務相關的顧問、信息、管理及諮詢服

務；所有包括在第35類的服務。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/101479

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : 明辨科技集團有限公司

   Acadine Technologies Holdings Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道151號安盛中心11樓

   11th Floor, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wai Chai, 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 : 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；技術研究；為他人研究及發展新產品；編製計算機程序；計算機軟件設計；計算機軟件更

新；計算機軟件租賃；計算機軟件維修保養；計算機軟件諮詢；軟件即服務（SaaS）；技術諮詢；

資訊科技諮詢；異地數據備份；技術支援服務；解難用的計算機硬件及軟件；搜索引擎服務；透

過線上社交媒體平台提供計算機軟件程式服務；影片及計算機遊戲軟件製作（計算機程式）；

計算機及電子遊戲軟件的設計、發展、更新和升級；電子遊戲的平面設計；與提供線上雜誌相

關的計算服務；與在互聯網提供線上學習相關的計算機服務；線上提供的計算機服務；互動的

或透過互聯網的；計算機軟件的線上發佈；網頁應用程式的設計及維修保養；多媒體軟件應用

程式的發展；多媒體軟件應用程式的平面藝術設計及發展；製作及維持網站；提供與前述服務

相關的訊息、諮詢服務及意見。 

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/101480

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : 明辨科技集團有限公司

   Acadine Technologies Holdings Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道151號安盛中心11樓

   11th Floor, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wai Chai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝

置及儀器；處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的裝置和儀器；錄製、傳送、重放聲音或影

像的裝置；磁性數據載體，錄音盤；光盤，DV D盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械

結構；收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機；計算機軟件；滅火設備；計算機程式；磁碟；

已紀錄的計算機運行程式；已紀錄的計算機軟件；屏幕（計算機程式）；計算機程式（可下載軟

件）；計算機遊戲軟件；可下載的計算機軟件應用程式；磁碟盒；計算機軟件、計算機硬件、計

算機記憶裝置及計算機周邊產品；透過計算機系統及計算機網絡搜尋及重取信息的計算機軟

件；電郵、手機短信及多媒體短信計算機軟件；個人信息管理軟件；應用程式及數據庫合併的

計算機軟件；在互聯網上寄存數字內容的計算機軟件；計算機固件；互動計算機遊戲程式；計

算機應用程式軟件；用作管理數據庫的計算機應用程式軟件；應用於電信方面的計算機硬件及

計算機應用程式軟件；計算機運行軟件；計算機瀏覽軟件；瀏覽全球計算機網絡及私人網絡的

計算機軟件；手機、可便攜媒體播放器及手提計算機的計算機應用程式軟件；電子出版物（可

下載）；計算機程式（可下載軟件）；計算機遊戲及娛樂軟件；手機軟件應用程式；手機軟件；聲

音及影片裝置；音頻及/或視頻設備；計算機記憶裝置；可下載的手機鈴聲；滑鼠（數據處理設

備）；滑鼠墊；手機的計算機遊戲程式；用於持有及承載可便攜手機的袋和外殼；電池的電線及

外殼；電池外殼；手機用的外殼；手機用皮殼；記憶卡套；電信設備；智能卡、數據卡；有助互動

多媒體通訊的計算機軟件及網絡硬件；管理通訊的計算機程式；手機配件；所有包括在第9類的

商品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/101481

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : 明辨科技集團有限公司

   Acadine Technologies Holdings Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道151號安盛中心11樓

   11th Floor, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wai Chai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業經營；商業管理；辦公事務；廣告及宣傳；廣告空間的租賃；每次點擊付費廣告；計

算機網絡上的線上廣告；電視廣告；通訊媒體廣告時間的租賃；以零售為目的，在通訊媒體上

展示貨品；以廣告為目的的排版服務；廣告設計；透過線上社交媒體平台提供數字內容（商業

信息）；郵購廣告；商業訊息；授權他人的貨品及服務的商業管理；廣告事宜的發布；樣品派

發；意見調查；以宣傳為目的籌辦時裝展；公共關係；電台廣告；尋找贊助；批發及零售宣傳服

務；線上購物比較服務；商業轉介服務；線上拍賣服務；線上指南服務；商業調查；商業信息服
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務；顧客關係管理；市場營銷服務；市場營銷及宣傳服務；市場營銷分析；市場營銷調查；市場

營銷研究；商品展示服務；以廣告及/或銷售宣傳為目的安排模特兒；廣告影片製作；以商業或

廣告為目的籌辦展覽會；以廣告為目的租賃展覽網站；進口和/或出口經銷服務；為他人提供的

採購服務（為其他業務購入貨品及服務）；宣傳服務；出版推廣用的文字；（為他人）銷售宣傳；

科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝

置及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的裝置和儀器，錄製、傳送、重放聲音或影

像的裝置，磁性數據載體，錄音盤，光盤，DV D盤和其他數字存儲媒介，投幣啟動裝置的機械

結構，收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機，計算機軟件，滅火設備，計算機程式，磁碟，

已紀錄的計算機運行程式，已紀錄的計算機軟件，屏幕（計算機程式），計算機程式（可下載軟

件），計算機遊戲軟件，可下載的計算機軟件應用程式，磁碟盒，計算機軟件、計算機硬件、計

算機記憶裝置及計算機周邊產品，透過計算機系統及計算機網絡搜尋及重取信息的計算機軟

件，電郵、手機短信及多媒體短信計算機軟件，個人信息管理軟件，應用程式及數據庫合併的

計算機軟件，在互聯網上寄存數字內容的計算機軟件，計算機固件，互動計算機遊戲程式，計

算機應用程式軟件，用作管理數據庫的計算機應用程式軟件，應用於電信方面的計算機硬件及

計算機應用程式軟件，計算機運行軟件，計算機瀏覽軟件，瀏覽全球計算機網絡及私人網絡的

計算機軟件，手機、可便攜媒體播放器及手提計算機的計算機應用程式軟件，電子出版物（可

下載），計算機程式（可下載軟件），計算機遊戲及娛樂軟件，手機軟件應用程式，手機軟件，

聲音及影片裝置，音頻及/或視頻設備，計算機記憶裝置，可下載的手機鈴聲，滑鼠（數據處理

設備），滑鼠墊，手機的計算機遊戲程式，用於持有及承載可便攜手機的袋和外殼，電池的電線

及外殼，電池外殼，手機用的外殼，手機用皮殼，記憶卡套，電信設備，智能卡、數據卡，有助互

動多媒體通訊的計算機軟件及網絡硬件，管理通訊的計算機程式，手機配件的互聯網及計算

機的線上訂購、批發、零售及/或供應商服務：電話、互聯網及計算機線上訂購服務；透過計算

機網絡平台提供的商業貿易服務（進出口貿易服務）；從計算機數據庫、計算機網絡、全球計算

機網絡或互聯網在線上提供的業務及商業訊息服務；線上數據處理服務；從互聯網計算機數

據庫線上提供商業方面的互動訊息；線上購物服務；將訊息彙編到計算機數據庫；（為他人）

在計算機檔案中作數據搜尋；為他人的利益而集合各式各樣的貨品，讓客戶便於從百貨商品網

頁、批發商店、零售商店、百貨商品目錄閱覽及郵購或透過電信方法購買貨物；以商業或廣告

為目的籌辦貿易展銷會；提供科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監

督）、救護（營救）和教學用裝置及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的裝置和儀

器，錄製、傳送、重放聲音或影像的裝置，磁性數據載體，錄音盤，光盤，DVD盤和其他數字存

儲媒介，投幣啟動裝置的機械結構，收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機，計算機軟件，

滅火設備，計算機程式，磁碟，已紀錄的計算機運行程式，已紀錄的計算機軟件，屏幕（計算機

程式），計算機程式（可下載軟件），計算機遊戲軟件，可下載的計算機軟件應用程式，磁碟盒，

計算機軟件、計算機硬件、計算機記憶裝置及計算機周邊產品，透過計算機系統及計算機網絡

搜尋及重取信息的計算機軟件，電郵、手機短信及多媒體短信計算機軟件，個人信息管理軟件，

應用程式及數據庫合併的計算機軟件，在互聯網上寄存數字內容的計算機軟件，計算機固件，

互動計算機遊戲程式，計算機應用程式軟件，用作管理數據庫的計算機應用程式軟件，應用於

電信方面的計算機硬件及計算機應用程式軟件，計算機運行軟件，計算機瀏覽軟件，瀏覽全球

計算機網絡及私人網絡的計算機軟件，手機、可便攜媒體播放器及手提計算機的計算機應用程

式軟件，電子出版物（可下載），計算機程式（可下載軟件），計算機遊戲及娛樂軟件，手機軟件

應用程式，手機軟件，聲音及影片裝置，音頻及/或視頻設備，計算機記憶裝置，可下載的手機

鈴聲，滑鼠（數據處理設備），滑鼠墊，手機的計算機遊戲程式，用於持有及承載可便攜手機的

袋和外殼，電池的電線及外殼，電池外殼，手機用的外殼，手機用皮殼，記憶卡套，電信設備，

智能卡、數據卡，有助互動多媒體通訊的計算機軟件及網絡硬件，管理通訊的計算機程式，手

機配件的商業信息，進口及出口貿易服務；與所有前述服務相關的顧問、信息、管理及諮詢服

務；所有包括在第35類的服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/101482

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/06

[730] 申請人 Requerente : 明辨科技集團有限公司

   Acadine Technologies Holdings Limited

 地址 Endereço : 香港灣仔告士打道151號安盛中心11樓

   11th Floor, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wai Chai, 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 : 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；技術研究；為他人研究及發展新產品；編製計算機程序；計算機軟件設計；計算機軟件更

新；計算機軟件租賃；計算機軟件維修保養；計算機軟件諮詢；軟件即服務（SaaS）；技術諮詢；

資訊科技諮詢；異地數據備份；技術支援服務；解難用的計算機硬件及軟件；搜索引擎服務；透

過線上社交媒體平台提供計算機軟件程式服務；影片及計算機遊戲軟件製作（計算機程式）；

計算機及電子遊戲軟件的設計、發展、更新和升級；電子遊戲的平面設計；與提供線上雜誌相

關的計算服務；與在互聯網提供線上學習相關的計算機服務；線上提供的計算機服務；互動的

或透過互聯網的；計算機軟件的線上發佈；網頁應用程式的設計及維修保養；多媒體軟件應用

程式的發展；多媒體軟件應用程式的平面藝術設計及發展；製作及維持網站；提供與前述服務

相關的訊息、諮詢服務及意見。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/101486

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/07

[730] 申請人 Requerente : L. Leroy S.A.

 地址 Endereço : Bubenberg-Strasse 7, 2502 Bienne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de relojoaria e instrumentos cronométricos; mecanismos para relógios de parede e 

mesa e relógios; botões de punho; jóias, artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/09 50240/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/101492

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/07

[730] 申請人 Requerente : 河北栗源食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國河北省唐山市遵化市通華西街 



N.º 37 — 16-9-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19317

 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，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製

劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101502

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/08

[730] 申請人 Requerente : 北京品源鮮果有限公司

   BEIJING PINYUAN FRUITS CO.,LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區太陽宮芍藥居2號院312室

   Room 312, Nº 2 Shaoyaoju, Taiyanggong, Chaoyang District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館；流動飲食供應；快餐館；茶館；食物雕刻；自助餐館；咖啡館；自助餐廳；酒吧；住所（旅

館、供膳寄宿處）；飯店；提供野營場地設施；旅遊房屋出租；烹飪設備出租；出租椅子、桌子、

桌布和玻璃器皿；飲水機出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101511

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/08

[730] 申請人 Requerente : DBA Lux 1 S.A.

 地址 Endereço : 560A rue de Neudorf - L 2220 Luxemburgo

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Roupa, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101514

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/08
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[730] 申請人 Requerente : Church & Dwight Co., Inc.

 地址 Endereço : 500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 生育增強製劑；無殺精劑成分的個人潤滑油及保濕潤滑液。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101529

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/09

[730] 申請人 Requerente : 香港天坤國際煙草有限公司

   HONGKONG TIANKUN INTERNATIONAL TOBACCO LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道225號明珠廣場7樓

   7/F, Pearl Oriental Tower, 225 Nathan Road, KL, 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 : 煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101530

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/09

[730] 申請人 Requerente : 香港天坤國際煙草有限公司

   HONGKONG TIANKUN INTERNATIONAL TOBACCO LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道225號明珠廣場7樓

   7/F, Pearl Oriental Tower, 225 Nathan Road, KL, 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 : 煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101531

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/09

[730] 申請人 Requerente : 香港天坤國際煙草有限公司

   HONGKONG TIANKUN INTERNATIONAL TOBACCO LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道225號明珠廣場7樓

   7/F, Pearl Oriental Tower, 225 Nathan Road, KL, 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 : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101532

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/09

[730] 申請人 Requerente : 香港天坤國際煙草有限公司

   HONGKONG TIANKUN INTERNATIONAL TOBACCO LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道225號明珠廣場7樓

   7/F, Pearl Oriental Tower, 225 Nathan Road, KL, 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 : 煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101533

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/09

[730] 申請人 Requerente : 香港天坤國際煙草有限公司

   HONGKONG TIANKUN INTERNATIONAL TOBACCO LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道225號明珠廣場7樓

   7/F, Pearl Oriental Tower, 225 Nathan Road, KL, 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 : 煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101543

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/09

[730] 申請人 Requerente : 晴海控股投資有限公司

   SUNSHINE OCEAN HOLDINGS INVESTMENT LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   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 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; produtos de lim-

peza; sabões; produtos de perfumaria; óleos essenciais para perfumaria; loções para os ca-

belos; dentífricos; produtos aromáticos, não para uso medicinal; produtos aromáticos (óleos 

essenciais); máscaras de beleza; kits de cosméticos; cosméticos; cremes cosméticos; depila-

tórios; óleos essenciais; óleos essenciais concentrados; batons; produtos de maquilhagem; 

leite de limpeza para fins de toilette; verniz para as unhas; perfumes; champôs; cremes para 

o branqueamento da pele; água-de-toilette.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101544

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/09

[730] 申請人 Requerente : 晴海控股投資有限公司

   SUNSHINE OCEAN HOLDINGS INVESTMENT LIMITED

 地址 Endereço : 英國英屬維爾京群島托托拉島路鎮離岸立案法團中心郵政信箱957

   P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de distribuição, venda a retalho, venda a retalho online, venda por grosso, impor-

tação e exportação em relação a difusores de ar, produtos de perfumaria, óleos essenciais, 

óleos essenciais concentrados, produtos aromáticos, cosméticos, produtos de maquilhagem 

e velas; distribuição de amostras; publicidade; organização de feiras com fins comerciais ou 

publicitários; administração comercial do licenciamento de produtos e serviços de tercei-

ros; agências de importação e exportação; serviços de leilões; promoção de vendas [para 

terceiros]; serviços de aquisição para terceiros [aquisição de produtos e serviços para ou-

tras empresas]; serviços de facturação; publicidade; gestão de negócios; administração de 

negócios; trabalhos de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101566

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/10

[730] 申請人 Requerente : 林儀清 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市豐澤區湖心街193號701室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；襯衫；褲子；大衣；裙子；T恤衫；西裝；嬰兒全套衣；游泳衣；跳鞋；鞋（腳上的穿著物）；

帽；襪；手套（服裝）；領帶；腰帶；披肩；內衣；童裝；羽絨服裝；婚紗；皮帶（服飾用）；戲裝；

足球鞋；跑鞋；靴；體操服；防水服；圍巾；運動鞋。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101567

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/10

[730] 申請人 Requerente : 林儀清 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市豐澤區湖心街193號701室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；襯衫；褲子；大衣；裙子；T恤衫；西裝；嬰兒全套衣；游泳衣；跳鞋；鞋（腳上的穿著物）；

帽；襪；手套（服裝）；領帶；腰帶；披肩；內衣；童裝；羽絨服裝；婚紗；皮帶（服飾用）；戲裝；

足球鞋；跑鞋；靴；體操服；防水服；圍巾；運動鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101588

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/10

[730] 申請人 Requerente : 山東智美國際貿易有限公司

   Shandong Zhimei International Trade Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國山東省臨沂市臨沂國際貿易中心401室276000

   Room 401, Linyi International Trade Center, Linyi City, Shandong Province, 276000, 

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 : 拼圖玩具；智能玩具；比例模型套件（玩具）；活動玩具（床鈴）；玩具；玩具汽車；由無線電控

制的玩具車；蓋房玩具；積木（玩具）；大積木。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之黑色、白色、綠色、黃色及藍色。 

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

2015/01/28 16257491 中國 China



19322 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 37 期 —— 2015 年 9 月 16 日

[210] 編號 N.º : N/101625

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/13

[730] 申請人 Requerente : Paramount Pictures Corporation

 地址 Endereço : 5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101626

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/13

[730] 申請人 Requerente : Paramount Pictures Corporation

 地址 Endereço : 5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, 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 restaurante.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101646

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/13

[730] 申請人 Requerente : Noxtak Corp.

 地址 Endereço : 11046 W Flagler Street, Miami, Florida 33174, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Fabrico por encomenda de produtos que reduzem e/ou eliminem a contaminação electro-

magnética.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/14 86502977 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/101647

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/13
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[730] 申請人 Requerente : Noxtak Corp.

 地址 Endereço : 11046 W Flagler Street, Miami, Florida 33174, 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 : Ensaio, análise e avaliação de produtos que reduzem e/ou eliminem a contaminação elec-

tromagnética para efeitos de certificação; pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia 

que reduzem a contaminação electromagnética.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/14 86502977 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/101648

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/13

[730] 申請人 Requerente : Noxtak Corp.

 地址 Endereço : 11046 W Flagler Street, Miami, Florida 33174, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Cartões codificados utilizados para neutralização contaminação de campo electromagnéti-

co.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/14 86503013 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/101703

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/14

[730] 申請人 Requerente : Glide Enterprise Inc.

 地址 Endereço : 2-10-13, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos e artigos de toilete; sabonetes e detergentes.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/20 2015-004318 日本 Japão
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[210] 編號 N.º : N/101742

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/15

[730] 申請人 Requerente : SIX CONTINENTS LIMITED

 地址 Endereço : Broadwater Park, Denham, Buckinghamshire UB9 5HR, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Assistência de gestão comercial ou industrial; consultadoria de gestão e organização de 

negócios; serviços de secretariado; aluguer de máquinas e equipamentos para escritório; 

publicidade on-line numa rede informática; marketing; agências de emprego; consultadoria 

de gestão de pessoal; relações públicas; assistência de gestão de negócios em matéria de sis-

temas de fidelização e programas de incentivos; gestão de negócios de hotéis; recrutamento 

de pessoal; publicidade; serviços de informação comercial; serviços de consultadoria de 

negócios e assessoria de negócios relacionados com franchising; consultadoria de gestão 

de negócios; investigação de negócios; promoção de vendas para terceiros; serviços de re-

localização para empresas; serviços de fotocópia; facturação; contabilidade; preparação de 

folhas de pagamento; aluguer de máquinas de venda automática; angariação de patrocínio; 

serviços retalhistas e grossistas de produtos farmacêuticos, veterinários e de higiene e de 

produtos para uso farmacêutico; aluguer de stands de vendas.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/16 16171030 中國 China

[210] 編號 N.º : N/101743

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/15

[730] 申請人 Requerente : SIX CONTINENTS LIMITED

 地址 Endereço : Broadwater Park, Denham, Buckinghamshire UB9 5HR, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Subscrição de seguros; negócios financeiros; serviços de câmbio; depósitos de valores; ava-

liação de objectos de arte; gestão imobiliária (condomínios, apartamentos em timeshare, 

habitações); leasing imobiliário (condomínios, apartamentos em timeshare, habitações); 

agências imobiliárias (condomínios, apartamentos em timeshare, habitações); corretagem 

imobiliária (condomínios, apartamentos em timeshare, habitações); gestão imobiliária 

(para fins de alugueres comerciais e de férias); leasing imobiliário (para fins de alugueres 

comerciais e de férias); agências imobiliárias (para fins de alugueres comerciais e de férias); 

corretagem imobiliária (para fins de alugueres comerciais e de férias); corretagem; garan-

tias; angariação de fundos de beneficência; serviços fiduciários; empréstimos contra garan-

tias.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/16 16171029 中國 China



N.º 37 — 16-9-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19325

[210] 編號 N.º : N/101744

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/15

[730] 申請人 Requerente : SIX CONTINENTS LIMITED

 地址 Endereço : Broadwater Park, Denham, Buckinghamshire UB9 5HR, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Assistência de gestão comercial ou industrial; consultadoria de gestão e organização de 

negócios; serviços de secretariado; aluguer de máquinas e equipamentos para escritório; 

publicidade on-line numa rede informática; marketing; agências de emprego; consultadoria 

de gestão de pessoal; relações públicas; assistência de gestão de negócios em matéria de sis-

temas de fidelização e programas de incentivos; gestão de negócios de hotéis; recrutamento 

de pessoal; publicidade; serviços de informação comercial; serviços de consultadoria de 

negócios e assessoria de negócios relacionados com franchising; consultadoria de gestão 

de negócios; investigação de negócios; promoção de vendas para terceiros; serviços de re-

localização para empresas; serviços de fotocópia; facturação; contabilidade; preparação de 

folhas de pagamento; aluguer de máquinas de venda automática; angariação de patrocínio; 

serviços retalhistas e grossistas de produtos farmacêuticos, veterinários e de higiene e de 

produtos para uso farmacêutico; aluguer de stands de vendas.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/01/16 16171028 中國 China

[210] 編號 N.º : N/101745

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/15

[730] 申請人 Requerente : SIX CONTINENTS LIMITED

 地址 Endereço : Broadwater Park, Denham, Buckinghamshire UB9 5HR, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Subscrição de seguros; negócios financeiros; serviços de câmbio; depósitos de valores; ava-

liação de objectos de arte; gestão imobiliária (condomínios, apartamentos em timeshare, 

habitações); leasing imobiliário (condomínios, apartamentos em timeshare, habitações); 

agências imobiliárias (condomínios, apartamentos em timeshare, habitações); corretagem 

imobiliária (condomínios, apartamentos em timeshare, habitações); gestão imobiliária 

(para fins de alugueres comerciais e de férias); leasing imobiliário (para fins de alugueres 

comerciais e de férias); agências imobiliárias (para fins de alugueres comerciais e de férias); 

corretagem imobiliária (para fins de alugueres comerciais e de férias); corretagem; garan-

tias; angariação de fundos de beneficência; serviços fiduciários; empréstimos contra garan-

tias.

[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

2015/01/16 16171027 中國 China

[210] 編號 N.º : N/101746

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : TROEN INVESTIMENTOS S.A.

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 619, Edifício Comercial Si Toi, 14.º andar, Ap. F & G, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de sourcing e gestão de compras e comércio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101747

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/15

[730] 申請人 Requerente : Russell Brands, LLC

 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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101748

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/15

[730] 申請人 Requerente : HEARTS ON FIRE COMPANY, LLC

 地址 Endereço : 99 Summer Street, Boston, MA 02110, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; gemas preciosas.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/27 86/641,945 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/101749

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/15

[730] 申請人 Requerente : HEARTS ON FIRE COMPANY, LLC

 地址 Endereço : 99 Summer Street, Boston, MA 02110, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; gemas preciosas.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/06 86/588,343 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/101750

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/15

[730] 申請人 Requerente : Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, 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 usados na indústria; resinas artificiais em bruto; matérias plásticas em 

bruto; adesivos usados na indústria.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/19 302015039430.0/01 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/101751

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/15

[730] 申請人 Requerente : Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, Germany

 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 : Borracha, guta-percha, goma, mica; plásticos obtidos por extrusão para uso na manufactu-

ra; materiais para embalagem, calafetagem e isolamento; substâncias de plástico policar-

bonato semi-acabados; tubos flexíveis, não metálicos; pratos de plástico; postes de plástico; 

barras de plástico e folhas de plástico.



19328 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 37 期 —— 2015 年 9 月 16 日

[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/19 302015039430.0/01 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/101752

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/15

[730] 申請人 Requerente : Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, Germany

 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 para edifícios e construção não metálicos; lâminas, folhas, varetas, chapas, sec-

ções em forma e tubos de plásticos como materiais de edifício e construção; gipso; cimento; 

placas de cimento; argila refractária; betume; chapas de iluminação; revestimentos (mate-

riais de construção); telhas não metálicas; folhas de plástico para construção; madeira para 

construção; pedra artificial; tubos de caleira não metálicos; tubo de plástico para o edifício; 

tira de plástico para o edifício; vidro para a construção; agentes de isolamento para fazer 

pedras; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; edifícios 

transportáveis não metálicos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/19 302015039430.0/01 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/101753

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/15

[730] 申請人 Requerente : Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, Germany

 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 : Informação de tratamento do material; tratamento (reciclagem) de produtos químicos; 

tratamento químico de produtos têxteis; fornecimento de informações relacionadas com 

processamento de químico; extrusão de plásticos; moldagem de produtos sintéticos; im-

permeabilização de tecido; reciclagem de plásticos; tratamento de materiais plásticos para 

produzir moldagens de plástico; informação do tratamente do material; aplicação de acaba-
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mentos a produtos têxteis; processamento de produtos químicos; processamento de borra-

cha; processamento de plásticos; aluguer de máquinas de processamento químico; vulcani-

zação (tratamento de materiais).

[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/19 302015039430.0/01 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/101754

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/15

[730] 申請人 Requerente : Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 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; ser-

viços de análise e pesquisa industrial.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/05/19 302015039430.0/01 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/101766

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[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 comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101767

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[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 comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101768

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[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 comidas e bebidas; restaurantes; restaurantes (self-service); restaurantes (hot-

-pot); restaurantes de grelhados; cantinas, (snack-bar); bares de (sashimi) e de (sushi); 

balcões de comida rápida; cafés; cafetarias; salões de chá e outros com estes relacionados; 

serviços de bar e de salão (lounge); fornecimento de comida e bebidas para consumo no lo-

cal (dine in) ou em regime de (take away) ou de entrega ao domicílio; serviços de (catering); 

fornecimento de facilidades e apoio a convenções, eventos especiais; recepções sociais, 

banquetes e jantares; serviços de salas para cerimónias e eventos especiais, incluindo de 

angariação de fundos; e serviços de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101779

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : Units 1802 & 1803, 18/F., Lucky Building, 39 Wellington Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de viagens e de assistência a turistas; serviços de guias turísticos e outros serviços 

de informação sobre viagens, nomeadamente serviços de assessoria e planeamento, relacio-

nados com serviços de agências de viagens, disponibilizados através de brochuras, folhetos, 

boletins informativos, materiais promocionais; organização de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101780

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : Units 1802 & 1803, 18/F., Lucky Building, 39 Wellington Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino e de jogo; operação de casinos; fornecimento de instalações para casi-

nos e jogo; planeamento de eventos especiais para entretenimento; eventos desportivos; 

serviços de «health club»; clubes nocturnos; serviços de parques de diversões e de parques 

temáticos; produção de espectáculos; peças de teatro; espectáculos de palco e serviços de 

entretenimento musical, dramático ou teatral; fornecimento de instalações de entreteni-

mento e de lazer; jogos aquáticos; diversões aquáticas; fornecimento de instalações para 

jogos aquáticos e diversões aquáticas; fornecimento de informações nas áreas de jogo e de 

entretenimento através da internet.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101781

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : Units 1802 & 1803, 18/F., Lucky Building, 39 Wellington Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis e de «resorts»; serviços de restaurante e bar; cafés; cafetarias; serviços 

de «lounge»; snack-bares; fornecimento de banquetes para ocasiões especiais; fornecimento 

de instalações para convenções; fornecimento de instalações para exposições; prestação de 

informações nas áreas de alojamento, restaurantes e eventos especiais através da Internet; 

fornecimento de instalações para reuniões e convenções de negócios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101782

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : Units 1802 & 1803, 18/F., Lucky Building, 39 Wellington Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de viagens e de assistência a turistas; serviços de guias turísticos e outros serviços 

de informação sobre viagens, nomeadamente serviços de assessoria e planeamento, relacio-

nados com serviços de agências de viagens, disponibilizados através de brochuras, folhetos, 

boletins informativos, materiais promocionais; organização de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101783

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : Units 1802 & 1803, 18/F., Lucky Building, 39 Wellington Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino e de jogo; operação de casinos; fornecimento de instalações para casi-

nos e jogo; planeamento de eventos especiais para entretenimento; eventos desportivos; 

serviços de «health club»; clubes nocturnos; serviços de parques de diversões e de parques 

temáticos; produção de espectáculos; peças de teatro; espectáculos de palco e serviços de 
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entretenimento musical, dramático ou teatral; fornecimento de instalações de entreteni-

mento e de lazer; jogos aquáticos; diversões aquáticas; fornecimento de instalações para 

jogos aquáticos e diversões aquáticas; fornecimento de informações nas áreas de jogo e de 

entretenimento através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101784

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : Units 1802 & 1803, 18/F., Lucky Building, 39 Wellington Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis e de «resorts»; serviços de restaurante e bar; cafés; cafetarias; serviços 

de «lounge»; snack-bares; fornecimento de banquetes para ocasiões especiais; fornecimento 

de instalações para convenções; fornecimento de instalações para exposições; prestação de 

informações nas áreas de alojamento, restaurantes e eventos especiais através da Internet; 

fornecimento de instalações para reuniões e convenções de negócios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101785

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : Units 1802 & 1803, 18/F., Lucky Building, 39 Wellington Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de viagens e de assistência a turistas; serviços de guias turísticos e outros serviços 

de informação sobre viagens, nomeadamente serviços de assessoria e planeamento, relacio-

nados com serviços de agências de viagens, disponibilizados através de brochuras, folhetos, 

boletins informativos, materiais promocionais; organização de viagens.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101786

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : Units 1802 & 1803, 18/F., Lucky Building, 39 Wellington Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino e de jogo; operação de casinos; fornecimento de instalações para casi-

nos e jogo; planeamento de eventos especiais para entretenimento; eventos desportivos; 

serviços de «health club»; clubes nocturnos; serviços de parques de diversões e de parques 

temáticos; produção de espectáculos; peças de teatro; espectáculos de palco e serviços de 

entretenimento musical, dramático ou teatral; fornecimento de instalações de entreteni-

mento e de lazer; jogos aquáticos; diversões aquáticas; fornecimento de instalações para 

jogos aquáticos e diversões aquáticas; fornecimento de informações nas áreas de jogo e de 

entretenimento através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101787

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Best Sunshine International Limited

 地址 Endereço : Units 1802 & 1803, 18/F., Lucky Building, 39 Wellington Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis e de «resorts»; serviços de restaurante e bar; cafés; cafetarias; serviços 

de «lounge»; snack-bares; fornecimento de banquetes para ocasiões especiais; fornecimento 

de instalações para convenções; fornecimento de instalações para exposições; prestação de 

informações nas áreas de alojamento, restaurantes e eventos especiais através da Internet; 

fornecimento de instalações para reuniões e convenções de negócios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101788

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : STELLA SASAKI CO., LTD.

 地址 Endereço : 2-17-14, hakataekimae, hakata-ku, fukuoka-shi, fukuoka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : Suplementos nutricionais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores preta e vermelha tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/101789

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101790

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : 通匯家電有限公司

   G.M.P. Industrial Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘創業街2號美亞工業大廈七字樓

   7/F, Meyer Industrial Building, 2 Chong Yip Street, Kwun Tong, 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 : 7

[511] 產品 Produtos : 家用電動榨水果機、食品加工機（電動）、真空吸塵器、粉碎機、非手工操作的磨咖啡器、家用

豆漿機、家用電動攪拌機、廚房用電動機器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101791

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : 通匯家電有限公司

   G.M.P. Industrial Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘創業街2號美亞工業大廈七字樓

   7/F, Meyer Industrial Building, 2 Chong Yip Street, Kwun Tong, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 烤箱、電炊具、電爐、烤麵包器、烘烤器具（烹調器具）、奶瓶用電加熱器、電力煮咖啡機、電油

炸鍋、空氣淨化裝置和機器、電吹風、水過濾器、飲水機、電暖器、小型取暖器、潤濕空氣裝置、
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電熱壺、烤三明治爐（烹調器具）、煮蛋器（烹調器具）、烘蛋餅機（烹調器具）、電飯煲、電熱

鍋、微波爐（廚房用具）、電平底高壓鍋、電鐵鍋、電壓力鍋（高壓鍋）、便攜式烤肉架、電咖啡

過濾器、電咖啡滲濾壺、咖啡豆烘烤機、電磁爐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101792

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : 通匯家電有限公司

   G.M.P. Industrial Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘創業街2號美亞工業大廈七字樓

   7/F, Meyer Industrial Building, 2 Chong Yip Street, Kwun Tong, 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 : 7

[511] 產品 Produtos : 家用電動榨水果機、食品加工機（電動）、真空吸塵器、粉碎機、非手工操作的磨咖啡器、家用

豆漿機、家用電動攪拌機、廚房用電動機器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101793

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : 通匯家電有限公司

   G.M.P. Industrial Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘創業街2號美亞工業大廈七字樓

   7/F, Meyer Industrial Building, 2 Chong Yip Street, Kwun Tong, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 烤箱、電炊具、電爐、烤麵包器、烘烤器具（烹調器具）、奶瓶用電加熱器、電力煮咖啡機、電油

炸鍋、空氣淨化裝置和機器、電吹風、水過濾器、飲水機、電暖器、小型取暖器、潤濕空氣裝置、

電熱壺、烤三明治爐（烹調器具）、煮蛋器（烹調器具）、烘蛋餅機（烹調器具）、電飯煲、電熱

鍋、微波爐（廚房用具）、電平底高壓鍋、電鐵鍋、電壓力鍋（高壓鍋）、便攜式烤肉架、電咖啡

過濾器、電咖啡滲濾壺、咖啡豆烘烤機、電磁爐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101794

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : 通匯家電有限公司

   G.M.P. Industrial Company Limited
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 地址 Endereço : 香港九龍觀塘創業街2號美亞工業大廈七字樓

   7/F, Meyer Industrial Building, 2 Chong Yip Street, Kwun Tong, 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 : 7

[511] 產品 Produtos : 家用電動榨水果機、食品加工機（電動）、真空吸塵器、粉碎機、非手工操作的磨咖啡器、家用

豆漿機、家用電動攪拌機、廚房用電動機器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101795

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : 通匯家電有限公司

   G.M.P. Industrial Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘創業街2號美亞工業大廈七字樓

   7/F, Meyer Industrial Building, 2 Chong Yip Street, Kwun Tong, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : 烤箱、電炊具、電爐、烤麵包器、烘烤器具（烹調器具）、奶瓶用電加熱器、電力煮咖啡機、電油

炸鍋、空氣淨化裝置和機器、電吹風、水過濾器、飲水機、電暖器、小型取暖器、潤濕空氣裝置、

電熱壺、烤三明治爐（烹調器具）、煮蛋器（烹調器具）、烘蛋餅機（烹調器具）、電飯煲、電熱

鍋、微波爐（廚房用具）、電平底高壓鍋、電鐵鍋、電壓力鍋（高壓鍋）、便攜式烤肉架、電咖啡

過濾器、電咖啡滲濾壺、咖啡豆烘烤機、電磁爐。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101796

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : PREMIUM DENIM, LLC

 地址 Endereço : 10119 Jefferson Boulevard, Culver City, California 90232, 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 : Calças de ganga, calças, camisas, blusas, tops, jaquetas, coletes, blazers, camisolas, saias, 

vestidos, macacões/macacões de criança, calções e fatos-macaco, vestuário de ganga, 

vestuário, enxovais [vestuário], fatos de banho, vestuário impermeável, calçado, sapatos, 

botas, «hosiery», chapelaria, luvas [vestuário], gravatas, lenços de cabeça e pescoço, manti-

lhas, cintas, vestidos de noiva.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101797

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : 輝興一人有限公司 

 地址 Endereço : 澳門蘇亞利斯博士大馬路澳門財富中心8樓G 

 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 : 

[210] 編號 N.º : N/101798

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, 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 : 可下載電子出版物，亦即旅遊、住宿、城市、鄉間、海洋、河流、湖泊，觀光和藝文活動等簡介；

可下載旅遊、假日規劃、旅遊預訂和臨時住宿等電腦軟體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101799

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙張、紙板、印刷品、印刷出版物、雜誌、期刊；教學和教材；書寫工具；照片，文具；日誌，行事

曆，個人排程系統；海報；文具用品；轉印紙；地圖，掛圖；購票資訊；時刻表、旅客、支票、指南

手冊；旅程；紙標籤（行李用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101800

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，靴鞋，帽子。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101801

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具和玩具；撲克牌；不屬別類的體育及運動用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101802

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業經營；辦公事務；為他人利益在旅遊商店匯集各種書寫工具，照片，文具，

日誌，行事曆，個人排程系統，海報，文具用品，轉印紙，撲克牌，地圖，遊戲器具和玩具，衣著

類，鞋類，帽類，體育及運動用品，旅行箱包，雨傘等商品，以利客戶瀏覽及選購；為他人利益在

旅遊目錄上匯集各種書寫工具，照片，文具，日誌，記事本，行事曆，個人排程系統，海報，文具

用品，轉印紙，撲克牌，地圖，遊戲器具和玩具，衣著類，鞋類，帽類，體育及運動用品，旅行箱

包，雨傘等商品，以利客戶透過郵購或通訊方式瀏覽及選購；匯集有關取得商品和服務的諮詢

服務；企業諮詢和資訊服務；提供商貿，商務，經濟的資訊；企業研究服務；商務資訊的編譯與

提供；推廣攸關金融市場的商業資訊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101803

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 財務；保險服務，發行旅行支票或外幣記帳憑證；金融資訊服務；信用卡和轉帳卡服務，貨幣兌

換和旅遊保險服務；金融資訊檢索服務；發行飯店住宿劵。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101804

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, 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 : 可下載電子出版物，亦即旅遊、住宿、城市、鄉間、海洋、河流、湖泊，觀光和藝文活動等簡介；

可下載旅遊、假日規劃、旅遊預訂和臨時住宿等電腦軟體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101805

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙張、紙板、印刷品、印刷出版物、雜誌、期刊；教學和教材；書寫工具；照片，文具；日誌，行事

曆，個人排程系統；海報；文具用品；轉印紙；地圖，掛圖；購票資訊；時刻表、旅客、支票、指南

手冊；旅程；紙標籤（行李用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101806

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服，靴鞋，帽子。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101807

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具和玩具；撲克牌；不屬別類的體育及運動用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101808

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業經營；辦公事務；為他人利益在旅遊商店匯集各種書寫工具，照片，文具，

日誌，行事曆，個人排程系統，海報，文具用品，轉印紙，撲克牌，地圖，遊戲器具和玩具，衣著

類，鞋類，帽類，體育及運動用品，旅行箱包，雨傘等商品，以利客戶瀏覽及選購；為他人利益在

旅遊目錄上匯集各種書寫工具，照片，文具，日誌，記事本，行事曆，個人排程系統，海報，文具

用品，轉印紙，撲克牌，地圖，遊戲器具和玩具，衣著類，鞋類，帽類，體育及運動用品，旅行箱

包，雨傘等商品，以利客戶透過郵購或通訊方式瀏覽及選購；匯集有關取得商品和服務的諮詢

服務；企業諮詢和資訊服務；提供商貿，商務，經濟的資訊；企業研究服務；商務資訊的編譯與

提供；推廣攸關金融市場的商業資訊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101809

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 財務；保險服務，發行旅行支票或外幣記帳憑證；金融資訊服務；信用卡和轉帳卡服務，貨幣兌

換和旅遊保險服務；金融資訊檢索服務；發行飯店住宿劵。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101810

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : H. Lundbeck A/S

 地址 Endereço : Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos e substâncias farmacêuticas; vacinas; produtos e substâncias farmacêuticas para a 

prevenção e tratamento de perturbações e doenças no, geradas por ou que actuem sobre o 

sistema nervoso central; produtos e substâncias farmacêuticas que actuam sobre o sistema 

nervoso central; estimulantes do sistema nervoso central; produtos e substâncias farma-

cêuticas para a prevenção e tratamento de perturbações e doenças psiquiátricas e neuro-

lógicas; produtos e substâncias farmacêuticas para a prevenção e tratamento da doença de 

Alzheimer, ataque súbito, depressão, transtornos do humor, psicose, ansiedade, epilepsia, 

esclerose, porfiria, doença de Huntington, insónia, doença de Parkinson, esquizofrenia, 

doença bipolar, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), oncologia, 

dor, alcoolismo e dependência; produtos, substâncias, reagentes e agentes para diagnóstico 

e fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101811

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : H. Lundbeck A/S

 地址 Endereço : Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos e substâncias farmacêuticas; vacinas; produtos e substâncias farmacêuticas para a 

prevenção e tratamento de perturbações e doenças no, geradas por ou que actuem sobre o 

sistema nervoso central; produtos e substâncias farmacêuticas que actuam sobre o sistema 

nervoso central; estimulantes do sistema nervoso central; produtos e substâncias farma-

cêuticas para a prevenção e tratamento de perturbações e doenças psiquiátricas e neuro-

lógicas; produtos e substâncias farmacêuticas para a prevenção e tratamento da doença de 

Alzheimer, ataque súbito, depressão, transtornos do humor, psicose, ansiedade, epilepsia, 

esclerose, porfiria, doença de Huntington, insónia, doença de Parkinson, esquizofrenia, 

doença bipolar, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), oncologia, 

dor, alcoolismo e dependência; produtos, substâncias, reagentes e agentes para diagnóstico 

e fins médicos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101812

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/16

[730] 申請人 Requerente : 冰源有限公司 

 地址 Endereço : 澳門勞動節街92號裕華大廈10座地下E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 : 提供食品和飲料服務；臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/101821

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17

[730] 申請人 Requerente : Elisa Oyj

 地址 Endereço : Ratavartijankatu 5, 00520 Helsinki, Finlândia

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software de computador; cartões SIM.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101822

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17

[730] 申請人 Requerente : Elisa Oyj

 地址 Endereço : Ratavartijankatu 5, 00520 Helsinki, Finlândia

 國籍 Nacionalidade : 芬蘭 Finlandesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecedor de aplicações; fornecer software não descarregável; alojamento de 

sítios de Internet contendo conteúdo multimédia de entretenimento e educacional para ter-

ceiros; alojamento de sítios de Internet para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101829

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

   Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號

   45 Sha Mian North Street, Guangzhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥物飲料；藥用糖漿；藥製糖果；醫用營養食物；醫用糖果；嬰兒食品；醫用口香糖；淨

化劑；獸醫用藥；消滅有害動物製劑；醫用保健袋；牙填料；醫用藥物；消毒劑；外科包紥物；醫

用或獸醫用微生物培養物；心電圖電極用化學導體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101830

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

   Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號

   45 Sha Mian North Street, Guangzhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 菊苣（咖啡代用品）；糖果；口香糖；蜂蜜；桂圓膏；枇杷膏；花粉健身膏；苓貝梨膏；杏仁霜；

粥；麵包；穀類製品；食用澱粉；冰淇淋；龜苓膏；涼茶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101831

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17

[730] 申請人 Requerente : 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

   Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號

   45 Sha Mian North Street, Guangzhou, Guangdong, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；果汁；水（飲料）；可樂；蘇打水；無酒精飲料；製飲料用糖漿；飲料製劑；奶茶（非奶為

主）；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；豆類飲料；植物飲料；固體飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101832

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17
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[730] 申請人 Requerente : Monster Energy Company

 地址 Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精之飲料，即碳酸清涼飲料，碳酸能量飲料，非碳酸能量飲料，運動飲料，清涼飲料，含

豐富維生素、礦物質、營養物、氨基酸和/或藥草之能量飲料，含豐富維生素、礦物質、營養物、

氨基酸和/或藥草之運動飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101833

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17

[730] 申請人 Requerente : Killiney International Private Limited

 地址 Endereço : 133 New Bridge Road, #08-08 Chinatown Point, Singapore 059413

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 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 à base de cereais; 

pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; levedura, 

fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101834

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17

[730] 申請人 Requerente : Killiney International Private Limited

 地址 Endereço : 133 New Bridge Road, #08-08 Chinatown Point, Singapore 059413

 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 : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101835

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17

[730] 申請人 Requerente : Killiney International Private Limited



19346 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 37 期 —— 2015 年 9 月 16 日

 地址 Endereço : 133 New Bridge Road, #08-08 Chinatown Point, Singapore 059413

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 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 à base de cereais; 

pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; levedura, 

fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101836

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17

[730] 申請人 Requerente : Killiney International Private Limited

 地址 Endereço : 133 New Bridge Road, #08-08 Chinatown Point, Singapore 059413

 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 : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101837

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17

[730] 申請人 Requerente : Killiney International Private Limited

 地址 Endereço : 133 New Bridge Road, #08-08 Chinatown Point, Singapore 059413

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 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 à base de cereais; 

pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; levedura, 

fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101838

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17
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[730] 申請人 Requerente : Killiney International Private Limited

 地址 Endereço : 133 New Bridge Road, #08-08 Chinatown Point, Singapore 059413

 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 : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101839

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Cafeteiras não eléctricas; contentores com isolamento térmico para bebidas; copos, cane-

cas, vidro de mesa, jarros; recipientes de metal para armazenagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101840

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/17

[730] 申請人 Requerente : Starbucks Corporation

 地址 Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Cafeteiras não eléctricas; contentores com isolamento térmico para bebidas; copos, cane-

cas, vidro de mesa, jarros; recipientes de metal para armazenagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101842

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[730] 申請人 Requerente : 合眾人壽保險股份有限公司 
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 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市江漢區沿江一號MALL寫字樓B座11F,12F 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 事故保險承保，保險經紀，健康保險承保，人壽保險承保，銀行，基金投資，藝術品估價，不動產

管理，信託，典當。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101846

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[730] 申請人 Requerente : 青島五色五味營養食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國山東省青島市市南區香港中路68號15層F戶 

 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；蜂蜜；以米為主的零食小吃；以穀物為主的零食小吃；穀粉製食品；穀粉；米粉；食用預製

穀蛋白。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101847

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[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/101848

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[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
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 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/101849

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[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/101851

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[730] 申請人 Requerente : 姚德龍

   Yiu Tak Lung

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街20-B號婦聯大廈（寫字樓）7樓P室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 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/101852

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20
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[730] 申請人 Requerente : 姚德龍

   Yiu Tak Lung

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街20-B號婦聯大廈（寫字樓）7樓P室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 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/101853

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[730] 申請人 Requerente : 姚德龍

   Yiu Tak Lung

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街20-B號婦聯大廈（寫字樓）7樓P室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 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/101854

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[730] 申請人 Requerente : 姚德龍

   Yiu Tak Lung

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街20-B號婦聯大廈（寫字樓）7樓P室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 由他人提供的為滿足個人需要的私人服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101855

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[730] 申請人 Requerente : 姚德龍

   Yiu Tak Lung

 地址 Endereço : 澳門水坑尾街20-B號婦聯大廈（寫字樓）7樓P室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 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/101856

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[730] 申請人 Requerente : 陳德龍

   Chan Tak Lung

 地址 Endereço : 澳門荷蘭園正街64號地下 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售手錶、零售文儀用品。  

[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/101857

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[730] 申請人 Requerente : 景力生物科技有限公司

   KING LEI BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : 中國台灣彰化縣彰化市力行路116號3樓

   3F., No.116, Lixing Rd., Changhua City, Changhua County 50081, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 白蛋白膳食補充品；醫療用蛋白質食品；膳食纖維補充品；醫療用食療品；醫療用食療食品；醫

療用食療飲品；人用藥；養補充品；藥錠；蛋白質膳食補充品；補藥（藥）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101858

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[730] 申請人 Requerente : Asana Assets Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Utensílios eléctricos para remover maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101859

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[730] 申請人 Requerente : Asana Assets Limited

 地址 Endereço : P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Utensílios eléctricos para remover maquilhagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101860

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[730] 申請人 Requerente : San Miguel Pure Foods Company, Inc.

 地址 Endereço : The JMT Corporate Condominium, ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro 

Manila, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne, galinha, gelatinas, compotas, pudins, leite em pó, leite e leite aromatizado, queijo, 

margarina, manteiga, substituto de manteiga, misturas de manteiga, óleos de cozinha, cre-

me e cremes para todos os fins.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101861

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/20

[730] 申請人 Requerente : San Miguel Pure Foods Company, Inc.

 地址 Endereço : The JMT Corporate Condominium, ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro 

Manila, Philippines

 國籍 Nacionalidade : 菲律賓 Filipina 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30
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[511] 產品 Produtos : Gelado, farinha para panquecas, farinha para waffle, farinha para todos os fins, misturas 

de biscoitos (brownie), misturas de bolos, condimentos, molhos, massa instantânea, bola-

chas, mistura de sabores (flavor mixes), molhos e complementos para salada, maionese.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101862

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Koei Tecmo Games (Koei Tecmo Games Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 1-18-12 Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 223-8503, 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 : 提供線上遊戲；提供遊戲應用程式；透過手提電話通訊提供線上遊戲；透過電腦通訊提供線上

遊戲；電視遊戲活動的組織、管理和安排。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/101863

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Koei Tecmo Holdings (Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.)

 地址 Endereço : 1-18-12 Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 223-8503, 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 : 提供線上遊戲；提供遊戲應用程式；透過手提電話通訊提供線上遊戲；透過電腦通訊提供線上

遊戲；電視遊戲活動的組織、管理和安排。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/101866

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : 張詠欣

   CHEUNG, Wing Yan Wendy
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 地址 Endereço : 香港新界大埔康樂園康樂東路32號屋

   HSE 32, Hong Lok Road East, Hong Lok Yuen, Tai Po, NT Hong Kong

 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 : 電腦、資料處理裝置、資料儲存機、電腦程式、已錄電腦程式、已錄電腦操作程式、手機應用程

式、行動電話應用程式、電腦軟體、可下載之電腦應用軟體、電腦韌體、可程式資料存取處理

機、電腦工作站、平板電腦、電腦終端機、網際網路設備、網路伺服器、電子出版品、磁性資料

載體、光學資料載體、錄有電腦程式之資料載體、攜帶式快閃記憶體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101867

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : 張詠欣

   CHEUNG, Wing Yan Wendy

 地址 Endereço : 香港新界大埔康樂園康樂東路32號屋

   HSE 32, Hong Lok Road East, Hong Lok Yuen, Tai Po, NT Hong Kong

 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 : 電腦程式設計、電腦軟體設計、電腦軟體更新、電腦軟體維護、電腦軟體租賃、電腦軟體設計諮

詢顧問、電腦軟體諮詢、電腦系統分析、電腦系統設計、電腦軟體安裝、電腦程式複製、電腦病

毒防護服務、提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用服務、電腦資料處理、網路網頁設計、網

站代管、為他人製作或維護網頁、電腦硬體設計和開發之諮詢、線上資料儲存服務、電子資料

儲存服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101868

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : FRUIT OF THE LOOM, INC.

 地址 Endereço : One Fruit of the Loom Drive, P.O. Box 90015, Bowling Green, KY 42102-9015, 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, roupa interior, lingerie, camisas, t-shirts, camisas de desporto, camisas de malha, 

tops, tops de alças, t-shirts de manga comprida, camisolas de gola alta, camisolas, calças, 

calças de fato de treino, jaquetas, «leotards», calções, sutiãs, cuecas, combinações, corpe-

tes, saias-calça, enxovais (vestuário), fatos de banho, roupa impermeável, fatos de másca-

ras, chuteiras de futebol, calçado, chapelaria, «hosiery», peúgas, luvas, lenços de cabeça e 

pescoço, cintos de couro (vestuário), toucas para o duche.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores verde e laranja tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/101875

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Fukujuen, also trading as Fukujuen Company Limited

 地址 Endereço : 11, Higashi Tsukurimichi, Kamikoma, Yamashiro-cho, Kizugawa-shi, Kyoto-fu, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá; bebidas de chá, bebidas feitas de chá, bebidas à base de chá; chá verde, chá verde ja-

ponês com arroz torrado, chá verde japonês torrado, Matcha [chá verde], chá de folhas de 

cevada, chás de fruta, chá de jasmim, chá oolong, chá preto; sucedâneos do chá; produtos à 

base de chá; saquetas de chá; chá instantâneo; extractos de chá; bebidas gaseificadas e não 

gaseificadas à base de chá; chá gelado; chá de ervas e infusões não medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101876

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Fukujuen, also trading as Fukujuen Company Limited

 地址 Endereço : 11, Higashi Tsukurimichi, Kamikoma, Yamashiro-cho, Kizugawa-shi, Kyoto-fu, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá; bebidas de chá, bebidas feitas de chá, bebidas à base de chá; chá verde, chá verde ja-

ponês com arroz torrado, chá verde japonês torrado, Matcha [chá verde], chá de folhas de 

cevada, chás de fruta, chá de jasmim, chá oolong, chá preto; sucedâneos do chá; produtos à 

base de chá; saquetas de chá; chá instantâneo; extractos de chá; bebidas gaseificadas e não 

gaseificadas à base de chá; chá gelado; chá de ervas e infusões não medicinais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101877

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : Kabushiki Kaisha Fukujuen, also trading as Fukujuen Company Limited

 地址 Endereço : 11, Higashi Tsukurimichi, Kamikoma, Yamashiro-cho, Kizugawa-shi, Kyoto-fu, Japão

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá; bebidas de chá, bebidas feitas de chá, bebidas à base de chá; chá verde, chá verde ja-

ponês com arroz torrado, chá verde japonês torrado, Matcha [chá verde], chá de folhas de 

cevada, chás de fruta, chá de jasmim, chá oolong, chá preto; sucedâneos do chá; produtos à 

base de chá; saquetas de chá; chá instantâneo; extractos de chá; bebidas gaseificadas e não 

gaseificadas à base de chá; chá gelado; chá de ervas e infusões não medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101878

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : Celgene Corporation

 地址 Endereço : 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, nomeadamente fármacos inibidores da citoquina; preparações 

farmacêuticas que modulam o sistema imunitário; preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças inflamatórias crónicas, da espondilite anquilosante, da psoríase, da 

artrite psoriática e do cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101879

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : Kurt Geiger Limited

 地址 Endereço : 24 Britton Street, London, EC1M 5UA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho, encomendas por correio e vendas a retalho on-line na área 

de calçado, sapatos, sandálias, chinelos, óculos de sol, óculos, estojos para óculos de sol 

e óculos, armações para óculos de sol e óculos, lentes de contacto, recipientes para lentes 
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de contacto, artigos de joalharia e pedras preciosas, relógios de parede e mesa, relógios, 

botões de punho, cintos para vestuário, fivelas para cintos, relojoaria e instrumentos cro-

nométricos, pastas para documentos, conjuntos de malas de viagem, pastas, pastas para 

desenhos, porta-chaves, porta-moedas, carteiras, carteiras para cartões de crédito, capas e 

estojos para computadores, tabletes e telemóveis, sacos a tiracolo, mochilas de campismo, 

mochilas, estojos para artigos de higiene pessoal vendidos vazios, estojos para cosméticos 

vendidos vazios e malas de viagem para transportar na cabine do avião, malas de viagem, 

baús de viagem, sacos de viagem, sacos de mão, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, ben-

galas, lenços de pescoço e cabeça, luvas, produtos para o tratamento de beleza e pessoal, 

cosméticos, perfumes, fragrâncias, chapelaria, chapéus, bonés e vestuário; serviços de pu-

blicidade e promocionais; incentivo de vendas; serviços de lealdade de clientes e serviços 

de clube de cliente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101880

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : 成佳餐飲有限公司

   SOCIEDADE DE RESTAURANTE WEALTH BRIGHT, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓P-V室

   Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifício Nam Fong, 2.º andar, P-V, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 餐飲服務；售賣日式美食服務；提供餐食服務；外賣服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/101881

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : 佳景集團企業管理有限公司

   COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA FB GRUPO LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓P-V室

   Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifício Nam Fong, 2.º andar «P-V», 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 : 餐廳服務；售賣日式美食服務；自助餐廳服務；提供餐食服務；茶室服務及酒吧服務；小食店服

務；咖啡室服務；外賣服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、紅色、黃色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/101882

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : 佳景集團企業管理有限公司

   COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA FB GRUPO LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓P-V室

   Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifício Nam Fong, 2.º andar, P-V, 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 : 廣告服務，商標投標；商業展覽，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/101883

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : BETHESDA SOFTWORKS LLC

 地址 Endereço : 1370 Piccard Drive, Rockville, Maryland 20850, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; máquinas de venda automá-

tica e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras; máquinas de 

calcular, equipamento e computadores para processamento de dados; extintores de incên-

dio; software de jogos de computador para uso com computadores e consolas de jogo; soft-

ware de jogos de computador descarregáveis oferecidos através de internet e dispositivos 

sem fios; software de jogos de computador para uso com jogos interactivos online; jogos de 

computador; programas de computador (software descarregáveis); software informático de 

entretenimento para jogos de computador; jogos electrónicos descarregáveis; programas 

de jogos de computador multimédia interactiva; software informático de jogos para uso em 

telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático de jogos 

descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101884

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : BETHESDA SOFTWORKS LLC
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 地址 Endereço : 1370 Piccard Drive, Rockville, Maryland 20850, 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 : Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de entretenimento, nomeadamente o fornecimento de jogos interactivos de com-

putador e de vídeo; serviços de entretenimento, nomeadamente o fornecimento de infor-

mações relacionadas com jogos de computador e de vídeo através da internet; serviços de 

publicação de software de entretenimento multimédia; publicação de software interactivo 

de computador e de jogos de vídeo; serviços de entretenimento, nomeadamente provisão 

de um sítio contendo páginas pessoais de usuários de software, jogos de computador e ví-

deo, performance de jogadores e estatísticas; serviços de entretenimento, nomeadamente 

provisão para uso temporário de jogos de computador e de vídeo não descarregáveis; provi-

são de um sítio através do qual as pessoas localizam informações sobre torneios, eventos e 

competições em áreas de vídeo e jogos de computador; organização de programas de bene-

fício para associados; administração de um programa de desconto para membros para re-

ceberem descontos e ofertas especiais; promoção de bens e serviços para terceiros através 

de um de programa de benefício para associados que favorece aos membros a recepção de 

descontos; assinatura e serviços de jogo online baseado em um programa de membros; en-

tretenimento; serviços de entretenimento para jogos fornecidos online através de uma base 

computador; organização e condução de concursos para jogadores de vídeo e jogadores de 

jogos de computador; fornecimento de jogos interactivos para múltiplos jogadores através 

da Internet; organização de concursos on-line para jogadores de jogos interactivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101885

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : BETHESDA SOFTWORKS LLC

 地址 Endereço : 1370 Piccard Drive, Rockville, Maryland 20850, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; máquinas de venda automá-

tica e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras; máquinas de 

calcular, equipamento e computadores para processamento de dados; extintores de incên-

dio; software de jogos de computador para uso com computadores e consolas de jogo; soft-

ware de jogos de computador descarregáveis oferecidos através de internet e dispositivos 

sem fios; software de jogos de computador para uso com jogos interactivos online; jogos de 

computador; programas de computador (software descarregáveis); software informático de 

entretenimento para jogos de computador; jogos electrónicos descarregáveis; programas 

de jogos de computador multimédia interactiva; software informático de jogos para uso em 
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telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático de jogos 

descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101886

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : BETHESDA SOFTWORKS LLC

 地址 Endereço : 1370 Piccard Drive, Rockville, Maryland 20850, 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 : Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de entretenimento, nomeadamente o fornecimento de jogos interactivos de com-

putador e de vídeo; serviços de entretenimento, nomeadamente o fornecimento de infor-

mações relacionadas com jogos de computador e de vídeo através da internet; serviços de 

publicação de software de entretenimento multimédia; publicação de software interactivo 

de computador e de jogos de vídeo; serviços de entretenimento, nomeadamente provisão 

de um sítio contendo páginas pessoais de usuários de software, jogos de computador e ví-

deo, performance de jogadores e estatísticas; serviços de entretenimento, nomeadamente 

provisão para uso temporário de jogos de computador e de vídeo não descarregáveis; provi-

são de um sítio através do qual as pessoas localizam informações sobre torneios, eventos e 

competições em áreas de vídeo e jogos de computador; organização de programas de bene-

fício para associados; administração de um programa de desconto para membros para re-

ceberem descontos e ofertas especiais; promoção de bens e serviços para terceiros através 

de um de programa de benefício para associados que favorece aos membros a recepção de 

descontos; assinatura e serviços de jogo online baseado em um programa de membros; en-

tretenimento; serviços de entretenimento para jogos fornecidos online através de uma base 

computador; organização e condução de concursos para jogadores de vídeo e jogadores de 

jogos de computador; fornecimento de jogos interactivos para múltiplos jogadores através 

da Internet; organização de concursos on-line para jogadores de jogos interactivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101887

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : ZENIMAX MEDIA INC.

 地址 Endereço : 1370 Piccard Drive, Rockville, Maryland 20850, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-
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relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; máquinas de venda automá-

tica e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras; máquinas de 

calcular, equipamento e computadores para processamento de dados; extintores de incên-

dio; software de jogos de computador para uso com computadores e consolas de jogo; soft-

ware de jogos de computador descarregáveis oferecidos através de internet e dispositivos 

sem fios; software de jogos de computador para uso com jogos interactivos online; jogos de 

computador; programas de computador (software descarregáveis); software informático de 

entretenimento para jogos de computador; jogos electrónicos descarregáveis; programas 

de jogos de computador multimédia interactiva; software informático de jogos para uso em 

telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático de jogos 

descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101888

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : ZENIMAX MEDIA INC.

 地址 Endereço : 1370 Piccard Drive, Rockville, Maryland 20850, 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 : Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de entretenimento, nomeadamente o fornecimento de jogos interactivos de com-

putador e de vídeo; serviços de entretenimento, nomeadamente o fornecimento de infor-

mações relacionadas com jogos de computador e de vídeo através da internet; serviços de 

publicação de software de entretenimento multimédia; publicação de software interactivo 

de computador e de jogos de vídeo; serviços de entretenimento, nomeadamente provisão 

de um sítio contendo páginas pessoais de usuários de software, jogos de computador e ví-

deo, performance de jogadores e estatísticas; serviços de entretenimento, nomeadamente 

provisão para uso temporário de jogos de computador e de vídeo não descarregáveis; provi-

são de um sítio através do qual as pessoas localizam informações sobre torneios, eventos e 

competições em áreas de vídeo e jogos de computador; organização de programas de bene-

fício para associados; administração de um programa de desconto para membros para re-

ceberem descontos e ofertas especiais; promoção de bens e serviços para terceiros através 

de um de programa de benefício para associados que favorece aos membros a recepção de 

descontos; assinatura e serviços de jogo online baseado em um programa de membros; en-

tretenimento; serviços de entretenimento para jogos fornecidos online através de uma base 

computador; organização e condução de concursos para jogadores de vídeo e jogadores de 

jogos de computador; fornecimento de jogos interactivos para múltiplos jogadores através 

da Internet; organização de concursos on-line para jogadores de jogos interactivos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101889

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : ZENIMAX MEDIA INC.

 地址 Endereço : 1370 Piccard Drive, Rockville, Maryland 20850, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; máquinas de venda automá-

tica e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras; máquinas de 

calcular, equipamento e computadores para processamento de dados; extintores de incên-

dio; software de jogos de computador para uso com computadores e consolas de jogo; soft-

ware de jogos de computador descarregáveis oferecidos através de internet e dispositivos 

sem fios; software de jogos de computador para uso com jogos interactivos online; jogos de 

computador; programas de computador (software descarregáveis); software informático de 

entretenimento para jogos de computador; jogos electrónicos descarregáveis; programas 

de jogos de computador multimédia interactiva; software informático de jogos para uso em 

telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático de jogos 

descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101890

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/21

[730] 申請人 Requerente : ZENIMAX MEDIA INC.

 地址 Endereço : 1370 Piccard Drive, Rockville, Maryland 20850, 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 : Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de entretenimento, nomeadamente o fornecimento de jogos interactivos de com-

putador e de vídeo; serviços de entretenimento, nomeadamente o fornecimento de infor-

mações relacionadas com jogos de computador e de vídeo através da internet; serviços de 

publicação de software de entretenimento multimédia; publicação de software interactivo 

de computador e de jogos de vídeo; serviços de entretenimento, nomeadamente provisão 

de um sítio contendo páginas pessoais de usuários de software, jogos de computador e ví-

deo, performance de jogadores e estatísticas; serviços de entretenimento, nomeadamente 

provisão para uso temporário de jogos de computador e de vídeo não descarregáveis; provi-

são de um sítio através do qual as pessoas localizam informações sobre torneios, eventos e 

competições em áreas de vídeo e jogos de computador; organização de programas de bene-

fício para associados; administração de um programa de desconto para membros para re-

ceberem descontos e ofertas especiais; promoção de bens e serviços para terceiros através 

de um de programa de benefício para associados que favorece aos membros a recepção de 
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descontos; assinatura e serviços de jogo online baseado em um programa de membros; en-

tretenimento; serviços de entretenimento para jogos fornecidos online através de uma base 

computador; organização e condução de concursos para jogadores de vídeo e jogadores de 

jogos de computador; fornecimento de jogos interactivos para múltiplos jogadores através 

da Internet; organização de concursos on-line para jogadores de jogos interactivos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101891

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : 廈門永和旭企劃設計有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市湖里區林後北里100號第一層 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 錶；錶盒（禮品）；電子鐘錶；鬧鐘；手錶；原子鐘；鐘；鐘錶構件；鐘錶機件；鐘錶盤（鐘錶製

造）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101892

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : MIGUEL BORGES ALVES SISMEIRO

 地址 Endereço : Av. Jardins dos Oceanos, 654, Poplar Court, 3ºC, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de negócios comerciais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco e vermelho como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/101893

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : MIGUEL BORGES ALVES SISMEIRO

 地址 Endereço : Av. Jardins dos Oceanos, 654, Poplar Court, 3ºC, Taipa, Macau
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 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Bijutaria, relojoaria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, branco e vermelho como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/101896

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 呂健勤 

 地址 Endereço : 澳門青洲里62號青洲工業大廈3-M室 

 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 : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔，擦亮、去漬及肥皂，香水，洗髮水。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/101897

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas constituídos por hardware e software para uso na indústria do jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101901

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : 奧仁集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門花王堂街16號新運大廈5樓I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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  



N.º 37 — 16-9-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19365

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101902

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : 奧仁集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門花王堂街16號新運大廈5樓I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 : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101903

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : 大關健康食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路南方工業大廈12樓B 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 工業 industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，紅色。 

[210] 編號 N.º : N/101904

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : 李佳

   Li Jia

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市香洲區吉大園林路1号22棟3A房

   Flat 3A, Building 22, 1 Yuanlin Road, Jida, Xiangzhou District, Zhuhai Guangdong 

Province, China

 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；餐飲服務；餐廳服務；外賣服務；提供堂食和外賣食物及飲料服務；法式

小酒館（bistro）服務；提供熟食服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101909

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : 匯景集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國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/101910

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : 匯景集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國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、豆奶（牛奶替代品）、牛奶飲料（以牛奶為主的）、牛

乳製品、蛋白質牛奶、奶粉、食用油脂、果凍。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101911

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : 匯景集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國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 : 
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[210] 編號 N.º : N/101912

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : 匯景集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國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、豆奶（牛奶替代品）、牛奶飲料（以牛奶為主的）、牛

乳製品、蛋白質牛奶、奶粉、食用油脂、果凍。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101913

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes, cafés, cantinas, bares e clubes; prestação de serviços de catering e 

outros serviços de suporte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101914

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes, cafés, cantinas, bares e clubes; prestação de serviços de catering e 

outros serviços de suporte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101915

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise, S.A.
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 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes, cafés, cantinas, bares e clubes; prestação de serviços de catering e 

outros serviços de suporte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101916

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes, cafés, cantinas, bares e clubes; prestação de serviços de catering e 

outros serviços de suporte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101917

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes, cafés, cantinas, bares e clubes; prestação de serviços de catering e 

outros serviços de suporte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101918

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes, cafés, cantinas, bares e clubes; prestação de serviços de catering e 

outros serviços de suporte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101919

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes, cafés, cantinas, bares e clubes; prestação de serviços de catering e 

outros serviços de suporte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101920

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/22

[730] 申請人 Requerente : MGM Grand Paradise, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Dr. Sun Yat Sen 1101, Edif. MGM Macau, Macau SAR

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes, cafés, cantinas, bares e clubes; prestação de serviços de catering e 

outros serviços de suporte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101921

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[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
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[511] 服務 Serviços : 廣告；計算機網絡上的在線廣告；在通訊媒體上出租廣告時間；以零售目的在通訊媒體上展示

商品；商業管理輔助；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）；價格比較服務；商業

信息；進出口代理；拍賣；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；

網上購物服務；購物中心；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的在線零售服務；零售及批發

推廣服務；尋找贊助；將信息編入計算機數據庫；對購買定單進行行政處理；人事管理諮詢；貨

物展示架出租；外購服務（商業輔助）；特許經營的商業管理；為商品或服務的買賣雙方提供在

線市場。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/02/04 303293460 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/101922

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[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, canetas 

e lápis, marcadores (canetas) como artigos de papelaria, estojos para canetas, clips para 

cartas, borrachas, carimbos como artigos de papelaria, autocolantes, réguas como artigos 

de papelaria, arquivos e pastas, etiquetas, não em matérias têxteis; tintas de escrever; uten-

sílios para escrever; corta-papéis para escritórios; pisa-papéis; carimbos como selos; carim-

bos, como artigos de escritório; globos terrestres; matéria impressa, nomeadamente, car-

tões de felicitações, cartões postais, calendários, agendas, jornais, mapas, livros e revistas; 

papel e cartão; toalhas de papel; guardanapos de mesa de papel; toalhas de mão de papel; 

lenços de bolso de papel; toalhetes de papel, suportes para canetas, adesivos para papelaria 

ou para uso doméstico e sacos [envelopes, bolsas] de papel ou de plástico, para embalagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101923

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[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 
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também conhecido como âmbar prensado, brincos, colares como joalharia, anéis como joa-

lharia, 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, canetas e lápis, mar-

cadores (canetas) como artigos de papelaria, estojos para canetas, clips para cartas, borra-

chas, carimbos como artigos de papelaria, autocolantes, réguas como artigos de papelaria, 

arquivos e pastas, etiquetas, não em matérias têxteis, tintas de escrever, utensílios para es-

crever, corta-papéis para escritórios, pisa-papéis, carimbos como selos, carimbos, como ar-

tigos de escritório, globos terrestres, matéria impressa, nomeadamente cartões de felicita-

ções, cartões postais, calendários, agendas, jornais, mapas, livros e revistas, papel e cartão, 

toalhas de papel, guardanapos de mesa de papel, toalhas de mão de papel, lenços de bolso 

de papel, toalhetes de papel, suportes para canetas, adesivos para papelaria ou para uso do-

méstico e sacos [envelopes, bolsas] de papel ou de plástico, para embalagem, pastas diplo-

máticas, mochilas, sacos para desporto, sacos de praia, sacos para livros, pastas para docu-

mentos, 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 «Gladstone», 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, imi-

tações 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, casa-

cos, sobretudos, jaquetas, vestuário impermeável, 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, 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, no-

meadamente 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; agências de importação e exportação; promoção de vendas 

para terceiros; serviços de aquisição para terceiros (aquisição de bens e serviços para ou-

tras empresas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101924

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[730] 申請人 Requerente : Dunlopillo (Malaysia) Sdn Bhd
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 地址 Endereço : Level 12A West Wing Wisma Consplant 2, No. 7, Jalan SS16/1 47500 Subang Jaya Selangor 

Darul Ehsan Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Camas; estruturas de camas; estrados para camas; acessórios para camas, não metálicos; 

travesseiros; caixões; urnas funerárias; sofás; almofadas (estofos); painéis de afixação; 

divãs-camas; divãs; móveis; acessórios para móveis, não metálicos; móveis de escritório; al-

mofadas para animais de estimação; almofadas; cabeceiras para camas; colchões; colchões 

de molas; cadeirões; sofás que podem ser usados como camas; peças estofadas de móveis; 

móveis estofados; cadeiras estofadas; mesas mortuárias; artigos para camas [excepto rou-

pa]; acessórios para caixões, não metálicos; estofos de colchões, travesseiros, almofadas, 

sofás e cadeiras com material constituído de borracha esponjosa ou celular, colchões de 

espuma de borracha natural e sintética e espuma de plástico em forma de folhas, placas, 

blocos e secções moldadas; molduras para quadros; letreiros de madeira ou plástico; artigos 

de bambu tecido (com excepção de chapéus, esteiras, colchões); cubas, não metálicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101929

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[730] 申請人 Requerente : P.T. Sari Incofood Corporation

 地址 Endereço : Desa Tanjung Morawa B, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

 國籍 Nacionalidade : 印度尼西亞 Indonésia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Sucedâneo de leite («creamer»), laticínios, leite, derivados do leite, feijões de soja enlata-

dos, iogurte.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : barra vermelha, fundo amarelo, letras azul escuro.

[210] 編號 N.º : N/101930

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[730] 申請人 Requerente : P.T. Sari Incofood Corporation

 地址 Endereço : Desa Tanjung Morawa B, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

 國籍 Nacionalidade : 印度尼西亞 Indonésia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, preparações e bebidas à base de café, café em grão, bebidas de café, extractos de café, 

café instantâneo, misturas de café, biscoitos, rebuçados, cereais, chocolate, preparações e 

bebidas à base de chocolate, cacau, preparações e bebidas à base de cacau, doces, bebidas 
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aromatizadas de chocolate, incluindo bebidas de chocolate com aromas de ervas e com aro-

mas frutados, bebidas de chocolate, bebidas aromatizadas de chocolate, incluindo bebidas 

de cacau com aromas de ervas e com aromas frutados, bebidas de cacau, bebidas de café 

com aromas de ervas e com aromas frutados, bebidas de café, bebidas aromatizadas de chá, 

incluindo chás com aromas de ervas e com aromas frutados, bebidas de chá, preparações e 

bebidas à base de chá.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho acastanhado (letras) e amarelo (rebordo das letras).

[210] 編號 N.º : N/101931

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[730] 申請人 Requerente : P.T. Sari Incofood Corporation

 地址 Endereço : Desa Tanjung Morawa B, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

 國籍 Nacionalidade : 印度尼西亞 Indonésia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá, chá instantâneo, produtos de mistura para chá, produtos de chá, chá de limão, bebidas 

à base de chá com leite, chá de crisântemo, chá de fruta, chá de ervas, açúcar, doces, ce-

reais, biscoitos, rebuçados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Fundo vermelho, letras a branco.

[210] 編號 N.º : N/101932

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[730] 申請人 Requerente : 銘德集團有限公司

   Mendi Holdings Limited

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘偉業街139-141號兆發工廈4樓2室

   Flat 2, 4/F, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip St., Kwun Tong, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 在線零售服務；替他人推銷；為零售目的在通訊媒體上展示商品；進出口代理；市場行銷；特許

經營的商業管理；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場；市場行銷；價格比較服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101933

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[730] 申請人 Requerente : 銘德集團有限公司

   Mendi Holdings Limited

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘偉業街139-141號兆發工廈4樓2室

   Flat 2, 4/F, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip St., Kwun Tong, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 在線零售服務；替他人推銷；為零售目的在通訊媒體上展示商品；進出口代理；市場行銷；特許

經營的商業管理；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場；市場行銷；價格比較服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101934

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[730] 申請人 Requerente : Lion-Wine Pty Limited

 地址 Endereço : Level 7, 68 York Street, Sydney  NSW 2000, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101935

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[730] 申請人 Requerente : CALZIFICIO PINELLI S.R.L.

 地址 Endereço : Via Germania, 11 Castel Goffredo (Mantova), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes, artigos ortopédicos, materiais de sutura; incluindo: meias 

de senhora, meias-calças, calções, calções bermudas, calças, cuecas de senhora, ceroulas, 

cuecas de tecido para homem, cuecas de malha, polainas de lã elásticas, polainas, calças 

corsários, meias de vidro e calças para todos efeitos de emagrecimento ou redução de peso; 

meias de senhora, meias-calças, calções, calções bermudas, calças, cuecas de senhora, ce-

roulas, cuecas de tecido para homem, cuecas de malha, polainas de lã elásticas, polainas, 

calças corsários, meias de vidro e calças todos para redução de celulite; meias elásticas 

compressão graduada, meias stay-up, meias-calças, peúgas, peúgas até o joelho, polainas 

de lã elásticas, polainas, calças corsários, meias de vidro, calças interiores, calções elásti-
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cos, calções bermudas e calças para evitar doenças vasculares; meias elásticas (cirurgia), 

meias para varizes; meias de senhora, meias stay-up, meias-calças, meias-calças de uma 

perna, peúgas, peúgas até o joelho todos para a terapia de doenças de insuficiência venosa, 

para a cura de patologias flebológicas, em tratamento pós-cirúrgico, após varicectomia e 

safenectomia e na profilaxia de doenças venosas, tromboses e embolias, como para pacien-

tes com diabetes, problemas tróficos de pele e joanetes; meias de suporte, meias stay-up, 

meias-calças, meias-calças de uma perna, peúgas, peúgas até o joelho para uso pós-parto 

e durante ou após o tratamento cirúrgico, em particular após uma cirurgia estética; meias-

-calças de apoio médico; cuecas de tecido para homem, calções, calções bermuda, calças 

interiores, calças corsários, meias de vidro, calças curtas, calças de comprimento médio, 

calças compridas para massagens; cintas e espartilhos abdominais; faixas abdominais para 

fins de emagrecimento; faixas de apoio abdominais para fins médicos; ligaduras elásticas e 

compressão, ligaduras para articulações anatómicas, cintos e espartilhos para uso médico; 

aparelhos para massagens contra a celulite, cintos e cintas de maternidade, meias de vi-

dro de maternidade para evitar de doenças vasculares e contra retenção de líquidos; luvas 

para massagem; joelheiras, protectores de joelhos e suportes de joelhos para fins médicos 

e para curar e evitar patologias das articulações; suportes de joelhos elásticos para evitar 

patologias das articulações durante actividades desportivas; protectores de tornozelos, 

guardas para tornozelos e suportes de tornozelos para fins médicos e para curar e evitar 

patologias das articulações; suportes de tornozelos elásticos para evitar patologias das arti-

culações durante actividades desportivas; faixas de pulsos, protectores de pulsos e suportes 

de pulsos para fins médicos e para curar e evitar de patologias das articulações; suportes 

de pulsos elásticos de apoio para evitar de patologias das articulações durante actividades 

desportivas; cotoveleiras, protectores de cotovelos e suportes de cotovelos para fins médi-

cos e para curar e evitar patologias das articulações; suportes de cotovelos elásticos para 

evitar patologias das articulações durante actividades desportivas; ligas e suportes elásticos 

para uso terapêutico e para curar e evitar patologias das articulações; mangas para efei-

tos de emagrecimento ou redução de peso, mangas para redução de celulite, mangas para 

tratamento pós-cirúrgico e para tratamento de patologias traumáticas, braçadeiras para 

uso terapêutico, faixas abdominais para massagens, faixas abdominais, faixas abdominais 

contra a retenção de líquidos; ombreiras, protectores de ombros e suportes de ombros 

para fins médicos e para curar e evitar de patologias das articulações; suportes de ombros 

elásticos para evitar patologias das articulações durante actividades desportivas; faixas de 

coxa, protectores de coxa e suportes de coxa para fins médicos e para curar e evitar pato-

logias das articulações; almofadas de panturrilha, protectores de panturrilha e suportes de 

panturrilha para fins médicos e para curar e evitar patologias das articulações; caneleiras, 

protectores de canelas e suportes de canelas para fins médicos e para curar e evitar patolo-

gias das articulações; almofadas para perna, perneiras e suportes de pernas para fins mé-

dicos e para curar e evitar patologias das articulações; colar cervical e suportes de pescoço 

elásticos para uso terapêutico; cintas para membros e articulações para uso médico e tera-

pêutico; suportes de costas para fins médicos e terapêuticos; camisas, camisolas interiores, 

calções, calções bermudas, calças, cuecas de senhora, ceroulas, calças para homens, cuecas 

de malha, polainas de lã, polainas, calças corsários, meias de vidro e calças interiores todos 

para fins médicos e terapêuticos; peças de vestuário elásticas de compressão, ligaduras, 

braçadeiras e mangas de braço, usados para terapia de linfedemas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101936

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[730] 申請人 Requerente : CALZIFICIO PINELLI S.R.L.

 地址 Endereço : Via Germania, 11 Castel Goffredo (Mantova), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, incluindo: peúgas; meias de senhora; meias-calças; peúgas 

até o joelho; meias para chinelos; meias de senhora acima do joelho; entretelas (peças de 

vestuário); entretelas para meias de senhora (peças de vestuário); entretelas para meias-

-calças (peças de vestuário); polainas; calças para homens; ceroulas; cuecas de malha; cue-

cas de tecido para homem; cuecas de senhora; sutiã; camisetas desportivas de alças; ligas; 

suspensórios de cintos; chinelos (meias grossas); meias de senhora absorver transpiração; 

calções; calções bermuda; calças curtas; calças de comprimento médio; calças compridas; 

calças de treino; calças para dança jazz; calças justas; polainas de lã; meias de vidro; calças 

interiores; calças corsários; suspensórios; suspensórios de meias de senhora; suspensórios 

de peúgas; calções para vestir; calças para senhora; calças de ganga; t-shirts; fatos de treino; 

fatos para ginástica; camisolas para treino; espartilhos; combinações; coletes; faixas para 

pulsos (vestuário); sandálias; sapatos; botas; chinelos; calcanhares para botas e sapatos; ga-

lochas; palmilhas para calçados; gáspeas para calçado; cintos (vestuário); calcanhares para 

meias de senhora; suspensórios para vestuários; camisas desportivas; camisolas interiores; 

bodies (vestuário); cintas; soutiens; camisas de dormir; vestuário para a noite; pijamas; cal-

ças jardineiras; roupões de banho; fatos de banho; pulôveres; casacos de malha; camisolas 

de lã; saias; casacos curtos (vestuário); casacos; gabardinas; fatos; vestidos; xailes; faixas 

para vestuário; lenços para o pescoço (artigos de vestuário); lenços de pescoço e cabeça; 

agasalhos para o pescoço; faixas do pescoço (peças de vestuário); luvas (vestuário); cha-

péus; bonés (chapelaria); boinas; bandoletes (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101937

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[730] 申請人 Requerente : CALZIFICIO PINELLI S.R.L.

 地址 Endereço : Via Germania, 11 Castel Goffredo (Mantova), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes, artigos ortopédicos, materiais de sutura, incluindo: meias 

de senhora, meias-calças, calções, calções bermudas, calças, cuecas de senhora, ceroulas, 

cuecas de tecido para homem, cuecas de malha, polainas de lã elásticas, polainas, calças 

corsários, meias de vidro e calças para todos efeitos de emagrecimento ou redução de peso; 

meias de senhora, meias-calças, calções, calções bermudas, calças, cuecas de senhora, ce-

roulas, cuecas de tecido para homem, cuecas de malha, polainas de lã elásticas, polainas, 

calças corsários, meias de vidro e calças todos para redução de celulite; meias elásticas 

compressão graduada, meias stay-up, meias-calças, peúgas, peúgas até o joelho, polainas 
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de lã elásticas, polainas, calças corsários, meias de vidro, calças interiores, calções elásti-

cos, calções bermudas e calças para evitar doenças vasculares; meias elásticas (cirurgia), 

meias para varizes; meias de senhora, meias stay-up, meias-calças, meias-calças de uma 

perna, peúgas, peúgas até o joelho todos para a terapia de doenças de insuficiência venosa, 

para a cura de patologias flebológicas, em tratamento pós-cirúrgico após varicectomia e 

safenectomia e na profilaxia de doenças venosas, tromboses e embolias, como para pacien-

tes com diabetes, problemas tróficos de pele e joanetes; meias de suporte, meias stay-up, 

meias-calças, meias-calças de uma perna, peúgas, peúgas até o joelho para uso pós-parto 

e durante ou após o tratamento cirúrgico, em particular após uma cirurgia estética; meias-

-calças de apoio médico; cuecas de tecido para homem, calções, calções bermuda, calças 

interiores, calças corsários, meias de vidro, calças curtas, calças de comprimento médio, 

calças compridas para massagens; cintas e espartilhos abdominais; faixas abdominais para 

fins de emagrecimento; faixas de apoio abdominais para fins médicos; ligaduras elásticas e 

compressão, ligaduras para articulações anatómicas, cintos e espartilhos para uso médico; 

aparelhos para massagens contra a celulite, cintos e cintas de maternidade, meias de vidro 

de maternidade para a evitar de doenças vasculares e contra retenção de líquidos; luvas 

para massagem; joelheiras, protectores de joelhos e suportes de joelhos para fins médicos 

e para curar e evitar patologias das articulações; suportes de joelhos elásticos para evitar 

patologias das articulações durante actividades desportivas; protectores de tornozelos, 

guardas para tornozelos e suportes de tornozelos para fins médicos e para curar e evitar 

patologias das articulações; suportes de tornozelos elásticos para evitar patologias das arti-

culações durante actividades desportivas; faixas de pulsos, protectores de pulsos e suportes 

de pulsos para fins médicos e para curar e evitar patologias das articulações; suportes de 

pulsos elásticos de apoio para evitar patologias das articulações durante actividades des-

portivas; cotoveleiras, protectores de cotovelos e suportes de cotovelos para fins médicos e 

para curar e evitar patologias das articulações; suportes de cotovelos elásticos para evitar 

patologias das articulações durante actividades desportivas; ligas e suportes elásticos para 

uso terapêutico e para curar e evitar patologias das articulações; mangas para efeitos de 

emagrecimento ou redução de peso, mangas para redução de celulite, mangas para trata-

mento pós-cirúrgico e para tratamento de patologias traumáticas, braçadeiras para uso te-

rapêutico, faixas abdominais para massagens, faixas abdominais, faixas abdominais contra 

a retenção de líquidos; ombreiras, protectores de ombros e suportes de ombros para fins 

médicos e para curar e evitar de patologias das articulações; suportes de ombros elásticos 

para evitar patologias das articulações durante actividades desportivas; faixas de coxa, pro-

tectores de coxa e suportes de coxa para fins médicos e para curar e evitar patologias das 

articulações; almofadas de panturrilha, protectores de panturrilha e suportes de panturri-

lha para fins médicos e para curar e evitar patologias das articulações; caneleiras, protec-

tores de canelas e suportes de canelas para fins médicos e para curar e evitar de patologias 

das articulações; almofadas para perna, perneiras e suportes de pernas para fins médicos 

e para curar e evitar patologias das articulações; colar cervical e suportes de pescoço 

elásticos para uso terapêutico; cintas para membros e articulações para uso médico e tera-

pêutico; suportes de costas para fins médicos e terapêuticos; camisas, camisolas interiores, 

calções, calções bermuda, calças, cuecas de senhora, ceroulas, calças para homens, cuecas 

de malha, polainas de lã, polainas, calças corsários, meias de vidro e calças interiores todos 

para fins médicos e terapêuticos; peças de vestuário elásticas de compressão, ligaduras, 

braçadeiras e mangas de braço, usados para terapia de linfedemas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101938

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/23

[730] 申請人 Requerente : CALZIFICIO PINELLI S.R.L.

 地址 Endereço : Via Germania, 11 Castel Goffredo (Mantova), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, incluindo: peúgas; meias de senhora; meias-calças; peúgas 

até o joelho; meias para chinelos; meias de senhora acima do joelho; entretelas (peças de 

vestuário); entretelas para meias de senhora (peças de vestuário); entretelas para meias-

-calças (peças de vestuário); polainas; calças para homens; ceroulas; cuecas de malha; cue-

cas de tecido para homem; cuecas de senhora; sutiã; camisetas desportivas de alças; ligas; 

suspensórios de cintos; chinelos (meias grossas); meias de senhora absorver transpiração; 

calções; calções bermuda; calças curtas; calças de comprimento médio; calças compridas; 

calças de treino; calças para dança jazz; calças justas; polainas de lã; meias de vidro; calças 

interiores; calças corsários; suspensórios; suspensórios de meias de senhora; suspensórios 

de peúgas; calções para vestir; calças para senhora; calças de ganga; t-shirts; fatos de treino; 

fatos para ginástica; camisolas para treino; espartilhos; combinações; coletes; faixas para 

pulsos (vestuário); sandálias; sapatos; botas; chinelos; calcanhares para botas e sapatos; ga-

lochas; palmilhas para calçados; gáspeas para calçado; cintos (vestuário); calcanhares para 

meias de senhora; suspensórios para vestuários; camisas desportivas; camisolas interiores; 

bodies (vestuário); cintas; soutiens; camisas de dormir; vestuário para a noite; pijamas; cal-

ças jardineiras; roupões de banho; fatos de banho; pulôveres; casacos de malha; camisolas 

de lã; saias; casacos curtos (vestuário); casacos; gabardinas; fatos; vestidos; xailes; faixas 

para vestuário; lenços para o pescoço (artigos de vestuário); lenços de pescoço e cabeça; 

agasalhos para o pescoço; faixas do pescoço (peças de vestuário); luvas (vestuário); cha-

péus; bonés (chapelaria); boinas; bandoletes (vestuário).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101939

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[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 : 6

[511] 產品 Produtos : 未鍛造或半鍛造的鋼；鋼合金；鋼條；鑄鋼；鋼板；鋼管；鋼結構建築；鋼絲；大鋼坯（冶金）；

鋼模板；鋼滾珠；未加工或半加工的鑄鐵；金屬板條；未加工或半加工普通金屬；普通金屬合

金；金屬管；五金器具；存儲和運輸用金屬容器；建築用金屬板；鐵板。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101940

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 迎新科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場14T 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機和數據處理裝置。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/101941

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 迎新科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場14T 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 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 : 紫藍色，藍色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/101942

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 迎新科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場14T 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機硬件與軟件的設計與開發。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101943

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 迎新科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場14T 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機和數據處理裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101944

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 孟祥民 

 地址 Endereço : 中國河南省長葛市官亭鄉大孟村1組 

 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 : 華夫餅乾；糖；加奶咖啡飲料；花粉健身膏；蜂蜜；蜂膠；蜂王漿；果凍（糖果）；由碎穀、乾果和

堅果製的早餐食品；堅果粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101945

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : KITCHEN CULTURE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 25 New Industrial Road #02-01 KHL Building Singapore 536211

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 廚房器具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101946

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : KITCHEN CULTURE PTE. LTD.

 地址 Endereço : 25 New Industrial Road #02-01 KHL Building Singapore 536211
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 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 廚房系統安裝；廚房設備以及家用家具、家具配件、器具和設備的安裝、保養和修理；給水，排

水，清洗，清潔，烘乾，加熱和冷卻裝置，設備和裝置的安裝、保養和修理；木工服務；室內裝修

（安裝、裝修或修理服務）；管路安裝和保養；絕緣材料安裝；油漆；門窗安裝和修理；與上述

服務相關的顧問服務、資訊和諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101950

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : IP Cleaning S.p.a.

 地址 Endereço : Viale Treviso, 63, 30026 Summaga di Portogruaro (VE), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos para limpar, polir, desengordurar e raspar; detergentes; detergentes para uso em 

limpezas industriais; detergentes germicidas; detergentes de espuma; detergentes para au-

tomóveis; detergentes para limpeza de máquinas; detergentes para têxteis; detergentes para 

pavimentos; detergentes de manutenção; detergentes com acção de enceramento; prepara-

ções desengordurantes para uso em metal, madeira, cerâmica, plásticos, betão; cera de po-

limento; produtos para a remoção de cera; pós para polir; líquidos para polir auto-secantes; 

champôs para carpetes; preparações para desentupir canos; preparações para remoção de 

ferrugem; sabões industriais; preparações para remoção do calcário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101951

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : IP Cleaning S.p.a.

 地址 Endereço : Viale Treviso, 63, 30026 Summaga di Portogruaro (VE), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas para limpeza; máquinas de limpeza de pavimentos; aparelhos de limpeza que 

utilizam vapor e aparelhos de limpeza a vapor de multiuso; máquinas para limpeza de 

superfícies verticais e janelas usando água de alta pressão; máquinas para a remoção de 

graffiti e outras sujidades em espaços urbanos, nomeadamente máquinas para esfregar pa-

redes; aparelhos de limpeza de água quente, aparelhos de limpeza de água fria; aparelhos 
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de lavagem com água quente de alta pressão para a limpeza de superfícies; aparelhos de 

lavagem com água fria de alta pressão para a limpeza de superfícies; máquinas de limpeza 

de pavimentos de disco único; máquinas de varrer; varredouras motorizadas; varredouras 

empurradas por um operador; varredouras conduzidas por um operador; máquinas para 

projectar areia, máquinas para projectar areia hidráulicas, dispositivos para emissão de 

jactos de areia, sob a forma de peças de máquinas; aspiradores de pó seco; aspiradores de 

pó molhado; máquinas para a limpeza de carpetes e poltronas; máquinas para a lavagem 

de carpetes e poltronas; esfregadores-secadores sob a forma de máquinas, esfregadores-

-secadores conduzidos por um operador; máquinas para esfregar e secar pavimentos de 

tracção eléctrica e manual para a limpeza de todos os tipos de superfícies rígidas e macias; 

cabos de controlo para máquinas; máquinas de nebulização e de pulverização química e de 

detergentes; máquinas de polir; máquinas e aparelhos eléctricos para polir pavimentos; ins-

talações de lavagem de água quente self-service; instalações de lavagem de água fria self-

-service; instalações de lavagem, enxaguamento e polimento de veículos self-service, sob a 

forma de máquinas que utilizam água de alta pressão; aspiradores para a limpeza do inte-

rior de veículos self-service; peças estruturais e peças de reposição para todas as máquinas 

acima mencionadas incluídas nesta classe, nomeadamente caldeiras, caldeiras a vapor para 

máquinas, caldeiras de motores a vapor, motores de vácuo, adaptadores de pressão sob a 

forma de peças de máquinas, rodas e rodas que não marcam, ejectores, ejectores para aspi-

rar soluções de detergentes, válvulas sendo partes de máquinas, mangueiras de alta pressão 

e de baixa pressão para máquinas de limpeza de água, conectores de mangueiras flexíveis 

para máquinas, tubos de descarga, mangueiras para aspiradores, enroladores mecânicos de 

mangueiras para mangueiras flexíveis, tubos de caldeiras como partes de máquinas, lanças 

e suportes de lanças para máquinas, lanças com hidro-escovas para máquinas de limpeza 

de água, tanques e reservatórios de água como partes de máquinas, tanques de água e de 

soluções, tabuleiros de descarga, reservatórios de soluções e de recuperação desmontáveis 

e transportáveis, dispositivos para distribuição e mistura de detergentes, rodos e lâminas 

de borracha, lâminas de limpeza de emulsões de óleo, rodos e lâminas de borracha como 

partes de varredouras e de esfregadores-secadores, cabeças de espuma para máquinas, dis-

positivos anti-espuma, acessórios de cabeças anti-espuma para máquinas de limpeza, ca-

beças de máquinas rotativas para máquinas, cabeças rotativas para máquinas, cabeças para 

máquinas varredouras e máquinas de lavagem de auto-regulação e de auto-nivelamento, 

braços giratórios para máquinas, discos para máquinas de polir, de lavagem, de remoção 

de cera, discos de accionamento standard como partes de varredoras e de esfregadores-se-

cadores, bicos de junção para máquinas, escovas como partes de máquinas, escovas circu-

lares ou cilíndricas, escovas rotativas, escovas de rolo, filtros, filtros de entrada e de saída, 

filtros de autolimpeza, sacos de filtro de poliéster e filtros de tecido, filtros de cartucho para 

máquinas, filtros de papel, filtros de sacos de papel para varredouras e aspiradores, filtros 

e filtros de eliminação como partes de máquinas, filtros de reciclagem para esfregadores-

-secadores, pistolas como partes de máquinas, pistolas para máquinas de limpeza de água, 

pistolas pulverizadoras accionadas electricamente para máquinas de lavagem de pressão, 

pistolas de vapor, recipientes, suportes de rolos de toalhetes, porta-almofadas, reguladores 

como partes de máquinas, aparelhos de tratamento de água.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/101952

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : IP Cleaning S.p.a.

 地址 Endereço : Viale Treviso, 63, 30026 Summaga di Portogruaro (VE), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Artigos de limpeza; instrumentos de limpeza, operados manualmente; panos de limpeza; 

esponjas de limpeza; almofadas de limpeza; espanadores de limpeza; instrumentos para 

limpeza de vidros; escovas de limpeza; vassouras para fins de limpeza; palha-de-aço para 

limpeza; rodos [manuais] para limpeza; baldes para limpeza; cestos de lixo; distribuidores 

de papel higiénico; distribuidores de toalhas de papel; distribuidores de sabão; luvas de uso 

doméstico para fins de limpeza.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101953

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; má-

quinas de jogos com multi-terminais com ou sem ecrãs.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101954

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 廣州市雷曼兄弟電子科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市白雲區科興路11號二樓之六房 

 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 : 電腦存儲裝置；電腦；電腦週邊設備；電腦軟體（已錄製）；讀出器（資料處理設備）；可攜式電

腦；手機；行動電話；電池充電器；電池。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101955

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 楊日多 

 地址 Endereço : 澳門筷子基多寶花園金寶閣5樓AC座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 洗碗機；家用電動碾磨機；非手動磨咖啡機；家用電動攪拌機；廚房用電動機器；家用電動打蛋

器；家用電動榨水果機；家用豆漿機；清洗設備；真空吸塵器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101956

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 楊日多 

 地址 Endereço : 澳門筷子基多寶花園金寶閣5樓AC座 

 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；電炊具；烘烤器具；電力煮咖啡機；冷凍設備和機器；空氣調節設備；織物蒸汽掛燙機；電

吹風；消毒設備；電暖器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101957

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 葉華 

 地址 Endereço : 中國廣東省仁化縣董塘鎮董中村中山組 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 出牙咬環；奶瓶；吸奶器；嬰兒安撫奶嘴；奶瓶閥；奶瓶用奶嘴；腹帶；醫用緊身胸衣；避孕套；

非化學避孕用具。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101958

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 深圳康美卡爾科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國深圳市寶安區福永鎮鳳凰第三工業區OA-04區D棟 

 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 : 電子筆（視覺演示裝置）；平板電腦；智能手機；振動膜（音響）；攝像機；頭戴式耳機；照相器

材架；電池；電腦週邊設備；手機殼。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101959

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : DUCASSE DEVELOPPEMENT SA

 地址 Endereço : 97 Rue Royale, 1000 Bruxelles, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas), vinhos, champanhe, extractos de bebidas 

espirituosas, licores, licores destilados, aguardentes, conhaque, vodka, rum.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101960

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 南光（集團）有限公司

   Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路223至225號南光大廈16樓

   Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16º andar, freguesia da Sé, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險，金融，貨幣事務，不動產事務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101961

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 南光（集團）有限公司

   Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路223至225號南光大廈16樓

   Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16º andar, freguesia da Sé, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險，金融，貨幣事務，不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101962

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 南光（集團）有限公司

   Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路223至225號南光大廈16樓

   Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16º andar, freguesia da Sé, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險，金融，貨幣事務，不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101963

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 南光（集團）有限公司

   Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路223至225號南光大廈16樓

   Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16º andar, freguesia da Sé, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險，金融，貨幣事務，不動產事務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101964

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 南光（集團）有限公司

   Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路223至225號南光大廈16樓

   Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16º andar, freguesia da Sé, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險，金融，貨幣事務，不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101970

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : GUCCIO GUCCI S.P.A.

 地址 Endereço : Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101971

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : GUCCIO GUCCI S.P.A.

 地址 Endereço : Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, 
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regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, 

DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moe-

das; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software informático; aparelhos extintores de incêndio; óculos, óculos de 

sol, armações para óculos; estojos para os telemóveis, computadores, dispositivos electróni-

cos, óculos, óculos de sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101972

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : GUCCIO GUCCI S.P.A.

 地址 Endereço : Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101973

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : 曾旭惠

   Chang Iok Wai

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色（PANTONE Red 032C），黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/101974

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30
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[730] 申請人 Requerente : 曾旭惠

   Chang Iok Wai

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 專金色（PANTONE 871C），黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/101975

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : 曾旭惠

   Chang Iok Wai

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫紅色（PANTONE Rhodamine Red C），黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/101976

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : 曾旭惠

   Chang Iok Wai

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橘紅色（PANTONE Warm Red C），黑色，白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/101977

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : 曾旭惠

   Chang Iok Wai

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色（PANTONE Process Blue C），黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/101978

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : 曾旭惠

   Chang Iok Wai

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紫色（PANTONE Purple C），黑色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/101979

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : 曾旭惠

   Chang Iok Wai

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 假金色（PANTONE 118C），黑色，白色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/101980

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 曾憲章

   CHANG HIN CHEONG

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 假金色（PANTONE 118C），白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/101981

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 福建龍馬環衛裝備股份有限公司

   FUJIAN LONGMA ENVIRONMENTAL SANITATION EQUIPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國福建省龍岩經濟開發區

   Fujian Longyan Economic Development Zone, Fujian, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 掃路機（自動推動）；污物粉碎機；清洗設備；電動清潔機械和設備；垃圾（廢物）處理裝置；清

潔用除塵裝置；廢物處理裝置；（管道）疏通挖泥車；垃圾壓實機；掃雪機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101982

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 福建龍馬環衛裝備股份有限公司

   FUJIAN LONGMA ENVIRONMENTAL SANITATION EQUIPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國福建省龍岩經濟開發區

   Fujian Longyan Economic Development Zone, Fujian, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 清潔車；灑水車；汽車；貨車翻斗；車輛底盤；車門；小型機動車；空中運載工具；船；陸、空、水

或鐵路用機動載工具。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101983

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 福建龍馬環衛裝備股份有限公司

   FUJIAN LONGMA ENVIRONMENTAL SANITATION EQUIPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國福建省龍岩經濟開發區

   Fujian Longyan Economic Development Zone, Fujian, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 掃路機（自動推動）；污物粉碎機；清洗設備；電動清潔機械和設備；垃圾（廢物）處理裝置；清

潔用除塵裝置；廢物處理裝置；（管道）疏通挖泥車；垃圾壓實機；掃雪機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101984

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 福建龍馬環衛裝備股份有限公司

   FUJIAN LONGMA ENVIRONMENTAL SANITATION EQUIPMENT CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國福建省龍岩經濟開發區

   Fujian Longyan Economic Development Zone, Fujian, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 清潔車；灑水車；汽車；貨車翻斗；車輛底盤；車門；小型機動車；空中運載工具；船；陸、空、水

或鐵路用機動載工具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101986

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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 : Óleos de banho, banho de espuma, gel de banho, preparações de banho não destinadas a 

fins médicos; cosméticos, protectores solares, cremes corporais, loções e óleos; verniz das 
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unhas, abrilhantador de unhas, colónia, sabonetes, perfume; champô, condicionador de 

cabelo; pó corporal, pasta dos dentes, desinfectante bucal, pastilhas refrescantes; humidifi-

cador labial, creme labial, brilho labial, bálsamo labial, estojos de batom; produtos de lim-

peza da pele.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101987

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios, relógios de pulso e acessórios dos mesmos; caixas decorativas e recipientes de 

metais preciosos; charmes, pins de lapela, joalharia, pins ornamentais, porta-chaves de me-

tais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101988

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Materiais impressos e artigos de papel, nomeadamente livros, livros de banda desenha-

da, livros de colorir, revistas, jornais, livros de actividades, artigos de papelaria, blocos 

de notas, publicações, cartões de notas, cartões de felicitações, cartões-de-visita; canetas, 

lápis, crayons, marcadores, giz, conjuntos de pintar e estojos para os mesmos; apagadores, 

decalques, autocolantes, transferidores de calor; cartazes, capas de livros, marcadores de 

livros, calendários, papel de embrulho de presentes, ofertas de festa em papel e decorações 

de festa em papel; álbuns de fotografias, álbum de recortes, suportes de livros, pranchetas, 

bases de copos em papel, blocos de desenho, pastas, cartões postais, stencils, quadros mag-

néticos, quadros de apagar a seco, quadros de giz, quadros de desenho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101989

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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 : 18

[511] 產品 Produtos : Baús, malas de viagem, sacos de viagem, bolsas, sacos de tiracolo, sacos de desporto, bolsas 

de cintura, mochilas, pastas de executivo, sacos de asas, carteiras, estojos de moedas, esto-

jos de passaporte, guarda-chuvas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101990

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário; espelhos, estatuetas, esculturas; sacos-cama; novas placas de matrículas de 

plástico, molduras; caixas de brinquedos; cabazes; bancos; mobiles; babetes de plástico; de-

corações de bolos de plástico; porta-chaves de plástico; almofadas, travesseiros e coxins de 

assento para cadeira; cadeiras de praia; elevações de assentos; cadeiras altas; ventoinhas de 

mão, mobiles decorativos, decorações de parede de esculturas ligeiras, quadros de avisos, 

mobiliário insuflável.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101991

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes domésticos e de cozinha; dispensadores de sabonete; esponjas, 

vassouras, apanhadores, panos de limpeza, luvas para uso doméstico; cestos de papéis; bal-

des de plástico; refrigeradores de bebidas, recipientes de água e bebidas, bandejas de gelo, 

baldes de gelo; abridores de garrafas; cantis, peças de vidro, cerâmica e barro, incluindo 

copos para beber, serviços de mesa; conjuntos para o açúcar e o creme; copos infantis, ba-

nheiras de bebé portáteis; potes para biscoitos; estatuetas de cerâmica, vidro e porcelana; 

cafeteiras e bules não eléctricos que não sejam de metais preciosos; suportes para artigos 

de banho; caixinhas de chá; formas de bolo; bases de copos em plástico; recipientes com 

isolamento térmico para alimentos ou bebidas; lancheiras; palhinhas; cortadores de bolo; 

garrafas de água plásticas vendidas vazias; pratos de bolo; potes, garrafas de vácuo; luvas 

de jardinagem; pratos de papel e copos de papel; pentes, escovas, escovas do cabelo, esco-

vas dos dentes; saleiros e pimenteiros; porta-guardanapos; copos, pratos e tigelas de plás-

tico; jarros; mealheiros não metálicos; artigos decorativos e obras de arte feitos de vidros, 

porcelana ou barro; maçanetas, asas, puxadores e ganchos de porcelana; espanta espíritos; 

jarras; vasos de flores; cestos de picnic.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101992

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Artigos têxteis, nomeadamente toalhas de mesa, atoalhados, individuais de mesa, pegas, 

galhardetes; toalhas de banho; roupa de cama; dosséis de cama; fronhas; redes mosquitei-

ras; toalhas de cozinha; luvas de churrasco; luvas de forno; toalhas de mesa em tecido; ba-

ses de copos em tecido; lenços da mão; toalhas de golfe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101993

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário para homem, senhora e criança, nomeadamente camisas, aventais, fatos de trei-

no, calças, calções, camisolas de alças, babetes de bebé, saias, blusas, vestidos, suspensó-

rios, sweaters, blusões, casacos, fatos de neve, gravatas, robes, chapéus, palas para o sol, 

cintos, lenços do pescoço, pijamas, roupa interior, botas, sapatos, sapatilhas, sandálias, bo-

tins, meias pantufas, fatos de banho; trajes e máscaras do Halloween.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101994

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Brinquedos e artigos de desporto, incluindo jogos e objectos para brincar; figuras de ac-

ção e acessórios para as mesmas; brinquedos de pelúcia; balões; brinquedos de banheira, 

brinquedos de esguichar água, brinquedos insufláveis, bolas de sabão; carrinhos de montar, 

veículos de brincar; bonecas, acessórios de bonecas, roupas de boneca; jogos de cartas, car-

tas de brincar, jogos de tabuleiro, puzzles; blocos de construir; brinquedos de fazer bolos a 
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brincar e brinquedos de cozinhar a brincar; bancos de brincar; papagaios de papel; discos 

voadores; pranchas de skate, patins de gelo, patins, patins em linha; bolas, bastões de beise-

bol, luvas de críquete; flutuadores de natação para uso recreativo, dispositivos flutuadores 

de prancha para uso recreativo, pranchas de surf, pranchas de nadar para uso recreativo, 

barbatanas; máscaras de papel, chapéus de festa de papel, pinhatas; enfeites de árvores de 

Natal; sacos de sentar; controladores para consolas de jogar, unidades portáteis de jogos 

electrónicos, máquinas de pinball; joysticks de jogos de computador e videojogos, mesas de 

actividades para crianças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101995

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

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

dos; ovos; fruta em conserva; geleias; compotas; puré de maçã; snacks de frutas cristaliza-

das, snacks de frutos secos, snacks à base de frutos e soja; legumes estaladiços; frutos esta-

ladiços; alimentos e bebidas à base de leite, incluindo iogurte e bebidas à base de iogurte.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101996

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Comidas e bebidas, nomeadamente biscoitos, bolachas, bolacha torrada, pão, cereais, bar-

ras de cereais, snacks à base de cereais, pastilhas de mascar, chocolate, bebidas à base de 

chocolate; gelados comestíveis, gelado, iogurte congelado, confeitarias congeladas, cacau, 

bebidas à base de cacau, chá gelado, bolos, farinha de aveia, salgadinhos, pastelaria, de-

corações em açúcar para bolos, waffles, confeitaria, gomas, refeições preparadas à base de 

noodles, doces de hortelã-pimenta; tortas, pizza, pipocas, pudins, bolos de arroz, snacks à 

base de arroz, sandes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101997

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24
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[730] 申請人 Requerente : The Cartoon Network, Inc.

 地址 Endereço : 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Sumos de fruta, sumos de legumes, refrigerantes, limonadas, água com gás, águas minerais 

e gaseificadas; bebidas desportivas, bebidas não alcoólicas, smoothies, xaropes para bebi-

das.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101998

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e materiais feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; material im-

presso; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; colas para papelaria ou 

uso doméstico; materiais de artistas; pincéis de pintar; máquinas de escrever e material de 

escritório (excepto mobiliário); material de ensino e formação (excepto aparelhos); mate-

riais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipo de impressoras; blocos 

de impressão; autocolantes, decoração de parede adesivas em cartão e papel, etiquetas de 

vinil autocolantes; materiais publicitários e promocionais, álbuns de autógrafos; cartões-

-de-visita; calendários, suportes de calendário; bases de copos em papel e cartão; calendá-

rios de secretária; cartões festivos; cartões de oferta, vales de oferta; etiquetas para colocar 

em mobiliário, etiquetas de papel e/ou plástico; embalagens de Lai See [oferta de dinheiro]; 

revistas; materiais de marketing impressos; cartões de membros; menus, suportes de car-

tas de menu; crachás; guardanapo de papel; newsletters; sacos para usar como embalagem 

feitos de papel ou plástico, recipientes para usar como embalagem, material para embalar 

feito de papel e plástico; lancheiras de papel; sacos para guardar comida de plástico; deco-

rações para festas feitas de papel; cartazes de papel ou plástico para usar em montras de 

lojas; facturas; prospectos; publicações; livros de receitas; papel de embrulho; tudo incluído 

na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101999

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited
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 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes domésticos e de cozinha; pentes e esponjas; escovas (excepto para 

pintar); materiais para fazer escovas; artigos de limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou 

semiacabado (excepto vidro usado na construção); artigos de vidro, de porcelana e em bar-

ro não incluídos noutras classes; recipientes para cozedura; canecas de cerveja; bases de 

copo (não feitos de papel); galheteiros; cerâmica para uso doméstico; pauzinhos para co-

mer, estojos de pauzinhos para comer (não feitos de metais preciosos nem com estes reves-

tidos); cristal (objectos de vidro), copos, pratos, cerâmica, barro ou vidro, frascos, jarros, 

canecas, suportes de guardanapos, pratos de mesa, serviços de mesa com excepção de fa-

cas, garfos e colheres, serviços de café (serviço de mesa), serviços de chá (serviço de mesa), 

bules, conchas (serviço de mesa), utensílios para uso doméstico, tudo incluído na Classe 21.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102000

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102001

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de ce-

reais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; levedura, 

fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; produtos 
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de panificação para a alimentação; bolachas, biscoitos, pão, palitos de pão, pães de forma, 

rabanadas; bebidas feitas a partir de café, cacau ou chocolate, bebidas feitas à base de chá, 

bebidas feitas de chá, chá com leite, chá gelado; bolos; molho picante, molho de soja doce, 

molho XO; temperos; arroz frito; noodles; massa; esparguete; macarrão; empadas de carne; 

tortas; tortas de arroz; bolos da lua, bolos de rabanete, bolos de arroz; rolinhos-primavera; 

tartes; tudo incluído na Classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102002

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e 

sumos de fruta; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102003

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; funções de escritório; apoio 

às empresas; serviços de consultoria de empresas; serviços de promoção de empresas; aná-

lise de promoções e vendas; consultoria de gestão comercial; divulgação de materiais publi-

citários; divulgação de informações empresariais através de redes informáticas; distribui-

ção de materiais publicitários; venda a retalho de comida e bebidas; gestão de restauração; 

tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102004

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 para servir alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de catering; 

preparação e fornecimento de comida, refeições e bebidas para consumir no local, levar 

(takeaway) e/ou entregar em casa; prestação de serviços de takeaway ou entrega de comida 

encomendada pelo telefone ou telefax ou através de uma rede informática on-line; presta-

ções de serviços de informação, aconselhamento e consultoria relativos ao serviços acima 

mencionados; tudo incluído na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102005

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e materiais feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; material im-

presso; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; colas para papelaria ou 

uso doméstico; materiais de artistas; pincéis de pintar; máquinas de escrever e material de 

escritório (excepto mobiliário); material de ensino e formação (excepto aparelhos); mate-

riais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipo de impressoras; blocos 

de impressão; autocolantes, decoração de parede adesivas em cartão e papel, etiquetas de 

vinil autocolantes; materiais publicitários e promocionais, álbuns de autógrafos; cartões-

-de-visita; calendários, suportes de calendário; bases de copos em papel e cartão; calendá-

rios de secretária; cartões festivos; cartões de oferta, vales de oferta; etiquetas para colocar 

em mobiliário, etiquetas de papel e/ou plástico; embalagens de Lai See [oferta de dinheiro]; 

revistas; materiais de marketing impressos; cartões de membros; menus, suportes de car-

tas de menu; crachás; guardanapo de papel; newsletters; sacos para usar como embalagem 

feitos de papel ou plástico, recipientes para usar como embalagem, material para embalar 

feito de papel e plástico; lancheiras de papel; sacos para guardar comida de plástico; deco-

rações para festas feitas de papel; cartazes de papel ou plástico para usar em montras de 

lojas; facturas; prospectos; publicações; livros de receitas; papel de embrulho; tudo incluído 

na Classe 16.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102006

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes domésticos e de cozinha; pentes e esponjas; escovas (excepto para 

pintar); materiais para fazer escovas; artigos de limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou 

semiacabado (excepto vidro usado na construção); artigos de vidro, de porcelana e em bar-

ro não incluídos noutras classes; recipientes para cozedura; canecas de cerveja; bases de 

copo (não feitos de papel); galheteiros; cerâmica para uso doméstico; pauzinhos para co-

mer, estojos de pauzinhos para comer (não feitos de metais preciosos nem com estes reves-

tidos); cristal (objectos de vidro), copos, pratos, cerâmica, barro ou vidro, frascos, jarros, 

canecas, suportes de guardanapos, pratos de mesa, serviços de mesa com excepção de fa-

cas, garfos e colheres, serviços de café (serviço de mesa), serviços de chá (serviço de mesa), 

bules, conchas (serviço de mesa), utensílios para uso doméstico, tudo incluído na Classe 21.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102007

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102008

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 30
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[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de ce-

reais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; levedura, 

fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; produtos 

de panificação para a alimentação; bolachas, biscoitos, pão, palitos de pão, pães de forma, 

rabanadas; bebidas feitas a partir de café, cacau ou chocolate, bebidas feitas à base de chá, 

bebidas feitas de chá, chá com leite, chá gelado; bolos; molho picante, molho de soja doce, 

molho XO; temperos; arroz frito; noodles; massa; esparguete; macarrão; empadas de carne; 

tortas; tortas de arroz; bolos da lua, bolos de rabanete, bolos de arroz; rolinhos-primavera; 

tartes; tudo incluído na Classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102009

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e 

sumos de fruta; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102010

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração empresas; funções de escritório; apoio às 

empresas; serviços de consultoria de empresas; serviços de promoção de empresas; análise 

de promoções e vendas; consultoria de gestão comercial; divulgação de materiais publicitá-

rios; divulgação de informações empresariais através de redes informáticas; distribuição de 

materiais publicitários; venda a retalho de comida e bebidas; gestão de restauração; tudo 

incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102011

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 para servir alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de catering; 

preparação e fornecimento de comida, refeições e bebidas para consumir no local, levar 

(takeaway) e/ou entregar em casa; prestação de serviços de takeaway ou entrega de comida 

encomendada pelo telefone ou telefax ou através de uma rede informática on-line; presta-

ções de serviços de informação, aconselhamento e consultoria relativos ao serviços acima 

mencionados; tudo incluído na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102012

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e materiais feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; material im-

presso; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; colas para papelaria ou 

uso doméstico; materiais de artistas; pincéis de pintar; máquinas de escrever e material de 

escritório (excepto mobiliário); material de ensino e formação (excepto aparelhos); mate-

riais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipo de impressoras; blocos 

de impressão; autocolantes, decoração de parede adesivas em cartão e papel, etiquetas de 

vinil autocolantes; materiais publicitários e promocionais, álbuns de autógrafos; cartões-

-de-visita; calendários, suportes de calendário; bases de copos em papel e cartão; calendá-

rios de secretária; cartões festivos; cartões de oferta, vales de oferta; etiquetas para colocar 

em mobiliário, etiquetas de papel e/ou plástico; embalagens de Lai See [oferta de dinheiro]; 

revistas; materiais de marketing impressos; cartões de membros; menus, suportes de car-

tas de menu; crachás; guardanapo de papel; newsletters; sacos para usar como embalagem 

feitos de papel ou plástico, recipientes para usar como embalagem, material para embalar 

feito de papel e plástico; lancheiras de papel; sacos para guardar comida de plástico; deco-

rações para festas feitas de papel; cartazes de papel ou plástico para usar em montras de 

lojas; facturas; prospectos; publicações; livros de receitas; papel de embrulho; tudo incluído 

na Classe 16.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102013

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes domésticos e de cozinha; pentes e esponjas; escovas (excepto para 

pintar); materiais para fazer escovas; artigos de limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou 

semiacabado (excepto vidro usado na construção); artigos de vidro, de porcelana e em bar-

ro não incluídos noutras classes; recipientes para cozedura; canecas de cerveja; bases de 

copo (não feitos de papel); galheteiros; cerâmica para uso doméstico; pauzinhos para co-

mer, estojos de pauzinhos para comer (não feitos de metais preciosos nem com estes reves-

tidos); cristal (objectos de vidro), copos, pratos, cerâmica, barro ou vidro, frascos, jarros, 

canecas, suportes de guardanapos, pratos de mesa, serviços de mesa com excepção de fa-

cas, garfos e colheres, serviços de café (serviço de mesa), serviços de chá (serviço de mesa), 

bules, conchas (serviço de mesa), utensílios para uso doméstico, tudo incluído na Classe 21.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102014

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102015

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de ce-

reais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; levedura, 

fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; produtos 

de panificação para a alimentação; bolachas, biscoitos, pão, palitos de pão, pães de forma, 
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rabanadas; bebidas feitas a partir de café, cacau ou chocolate, bebidas feitas à base de chá, 

bebidas feitas de chá, chá com leite, chá gelado; bolos; molho picante, molho de soja doce, 

molho XO; temperos; arroz frito; noodles; massa; esparguete; macarrão; empadas de carne; 

tortas; tortas de arroz; bolos da lua, bolos de rabanete, bolos de arroz; rolinhos-primavera; 

tartes; tudo incluído na Classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102016

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e 

sumos de fruta; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102017

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração empresas; funções de escritório; apoio às 

empresas; serviços de consultoria de empresas; serviços de promoção de empresas; análise 

de promoções e vendas; consultoria de gestão comercial; divulgação de materiais publicitá-

rios; divulgação de informações empresariais através de redes informáticas; distribuição de 

materiais publicitários; venda a retalho de comida e bebidas; gestão de restauração; tudo 

incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102018

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet Road, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para servir alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de catering; 

preparação e fornecimento de comida, refeições e bebidas para consumir no local, levar 

(takeaway) e/ou entregar em casa; prestação de serviços de takeaway ou entrega de comida 

encomendada pelo telefone ou telefax ou através de uma rede informática on-line; presta-

ções de serviços de informação, aconselhamento e consultoria relativos ao serviços acima 

mencionados; tudo incluído na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102019

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e materiais feitos destes materiais, não incluídos noutras classes; material im-

presso; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; colas para papelaria ou 

uso doméstico; materiais de artistas; pincéis de pintar; máquinas de escrever e material de 

escritório (excepto mobiliário); material de ensino e formação (excepto aparelhos); mate-

riais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipo de impressoras; blocos 

de impressão; autocolantes, decoração de parede adesivas em cartão e papel, etiquetas de 

vinil autocolantes; materiais publicitários e promocionais, álbuns de autógrafos; cartões-

-de-visita; calendários, suportes de calendário; bases de copos em papel e cartão; calendá-

rios de secretária; cartões festivos; cartões de oferta, vales de oferta; etiquetas para colocar 

em mobiliário, etiquetas de papel e/ou plástico; embalagens de Lai See [oferta de dinheiro]; 

revistas; materiais de marketing impressos; cartões de membros; menus, suportes de car-

tas de menu; crachás; guardanapo de papel; newsletters; sacos para usar como embalagem 

feitos de papel ou plástico, recipientes para usar como embalagem, material para embalar 

feito de papel e plástico; lancheiras de papel; sacos para guardar comida de plástico; deco-

rações para festas feitas de papel; cartazes de papel ou plástico para usar em montras de 

lojas; facturas; prospectos; publicações; livros de receitas; papel de embrulho; tudo incluído 

na Classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102020

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited
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 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes domésticos e de cozinha; pentes e esponjas; escovas (excepto para 

pintar); materiais para fazer escovas; artigos de limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou 

semiacabado (excepto vidro usado na construção); artigos de vidro, de porcelana e em bar-

ro não incluídos noutras classes; recipientes para cozedura; canecas de cerveja; bases de 

copo (não feitos de papel); galheteiros; cerâmica para uso doméstico; pauzinhos para co-

mer, estojos de pauzinhos para comer (não feitos de metais preciosos nem com estes reves-

tidos); cristal (objectos de vidro), copos, pratos, cerâmica, barro ou vidro, frascos, jarros, 

canecas, suportes de guardanapos, pratos de mesa, serviços de mesa com excepção de fa-

cas, garfos e colheres, serviços de café (serviço de mesa), serviços de chá (serviço de mesa), 

bules, conchas (serviço de mesa), utensílios para uso doméstico, tudo incluído na Classe 21.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102021

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 29

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

secos e cozinhados; caldo de carne, bife do peito em consommé ou caldo, miúdos de carne, 

todos os tipos de almôndegas de carne, de peixe e de lulas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102022

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagou; farinha e preparados feitos de 

cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; levedura, 
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fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; produtos 

de panificação para a alimentação; bolachas, biscoitos, pão, palitos de pão, pães de forma, 

rabanadas; bebidas feitas a partir de café, cacau ou chocolate, bebidas feitas à base de chá, 

bebidas feitas de chá, chá com leite, chá gelado; bolos; molho picante, molho de soja doce, 

molho XO; temperos; arroz frito; noodles; massa; esparguete; macarrão; empadas de carne; 

tortas; tortas de arroz; bolos da lua, bolos de rabanete, bolos de arroz; rolinhos-primavera; 

tartes; tudo incluído na Classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102023

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e 

sumos de fruta; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102024

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração empresas; funções de escritório; apoio às 

empresas; serviços de consultoria de empresas; serviços de promoção de empresas; análise 

de promoções e vendas; consultoria de gestão comercial; divulgação de materiais publicitá-

rios; divulgação de informações empresariais através de redes informáticas; distribuição de 

materiais publicitários; venda a retalho de comida e bebidas; gestão de restauração; tudo 

incluído na Classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102025

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 動域海外發展有限公司

   Motionlink Overseas Development Limited

 地址 Endereço : Office D on 21st Floor, YHC Tower, No. 1 Sheung Yuet 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 para servir alimentos e bebidas; alojamento temporário; serviços de catering; 

preparação e fornecimento de comida, refeições e bebidas para consumir no local, levar 

(takeaway) e/ou entregar em casa; prestação de serviços de takeaway ou entrega de comida 

encomendada pelo telefone ou telefax ou através de uma rede informática on-line; presta-

ções de serviços de informação, aconselhamento e consultoria relativos ao serviços acima 

mencionados; tudo incluído na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102026

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/24

[730] 申請人 Requerente : 神灶餐飲發展有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場181-187號光輝集團商業大廈11樓Q 

 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 : 白色、黑色、紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/102053

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : 賴偉達

   LAI WAI TAT
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 地址 Endereço : 香港新界西貢躉場24號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙和紙板，不屬別類的紙和紙板製品；印刷品；裝訂用品；照片；文具；文具或家庭用黏合劑；美

術用品；畫筆；打字機和辦公用品（傢俱除外）；教育或教學用品（儀器除外）；包裝用塑料物品

（不屬別類的）；印刷鉛字；印版。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102054

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : 賴偉達

   LAI WAI TAT

 地址 Endereço : 香港新界西貢躉場24號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 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/102063

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA

 地址 Endereço : Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein/Taunus, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; produtos feitos de couro e imitações de couro (incluídos nesta 

classe); malas de viagem, em especial sacos de viagem; sacos, pastas para documentos, sa-

cos de viagem, sacos de desporto, sacos de transporte em couro e/ou matérias têxteis, e sa-

cos de ombro; bolsas de viagem, bolsas e pastas de transporte, feitas de couro e/ou matérias 

têxteis; mochilas de duas alças e mochilas, bolsas de dia; porta-moedas, carteiras de bolso, 

estojos para chaves; bolsas para usar ao peito; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; benga-

las, bastões de montanhismo, bastões de marcha, selaria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102064

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA

 地址 Endereço : Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein/Taunus, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102066

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[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 : 9

[511] 產品 Produtos : Software e hardware de computador para uso em sistemas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102067

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[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 fornecimento de serviços de mesas de jogos ao 

vivo, de jogos online e interactivos, de jogos de rede social, de jogos em instalações de casi-

no, de jogos transferíveis e de outros jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102068

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[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
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[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de serviços de mesas de jogos ao 

vivo, de jogos online e interactivos, de jogos de rede social, de jogos em instalações de casino, 

de jogos transferíveis e de outros jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102072

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : OLSON TRADE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande No. 594, Edifício B.C.M., 13 andar, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；糕點；麵包；月餅；糖果；粽子；方便麵；醬油；調味品；蜂蜜；麵條。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102077

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de mão, sacos de viagem, sacos de vestuário (para viagens), conjuntos de viagem (ar-

tigos em couro), sacos com rodas, carteiras, porta-moedas, carteiras para cartões de crédi-

to, pastas, pastas para documentos, estojos para chaves (artigos de couro), tabuleiros feitos 

de couro, baús de viagem, estojos para artigos de higiene pessoal (vazios), bolsas de noite 

(sacos de mão), caixas de couro ou lâmina de couro, arcas e malas de viagem, estojos para 

porta-documentos, chapéus-de-chuva, malas (envelopes, bolsas) de couro para embalagem.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/02/11 51656/2015 瑞士 Suíça
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[210] 編號 N.º : N/102078

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : Cartier International AG

 地址 Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; faixas para vestuário, xailes, lenços de pescoço, gravatas, suspensórios, luvas 

(vestuário); cintos (vestuário); sapatos (sem serem ortopédicos), chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/02/11 51656/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/102079

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : Richemont International SA

 地址 Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulseiras (artigos de 

joalharia), brincos (artigos de joalharia), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito 

(artigos de joalharia), argolas para chaves em metais preciosos; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos para relógios, 

ponteiros de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria); mecanismos para relógios de 

parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios, braceletes para relógios, cai-

xas em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/07 54033/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/102080

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : 岱木太企業有限責任公司

   DYMATIZE ENTERPRISES, LLC

 地址 Endereço : 美國德克薩斯州75234法默斯布蘭奇斯德蒙高速公路北13737號

   13737 North Stemmons Freeway, Farmers Branch, TX 75234, United States
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 膳食和營養補充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102081

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : 岱木太企業有限責任公司

   DYMATIZE ENTERPRISES, LLC

 地址 Endereço : 美國德克薩斯州75234法默斯布蘭奇斯德蒙高速公路北13737號

   13737 North Stemmons Freeway, Farmers Branch, TX 75234, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 膳食和營養補充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102082

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : 香繼光股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣臺中市太平區新光路62之1號2樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；快餐館；會議室出租；飯店；咖啡館；寄宿處；自助餐廳；烹飪設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102086

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : Victorinox AG

 地址 Endereço : Schmiedgasse 57 CH-6438 Ibach-Schwyz, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas grandes e malas de viagem; mochilas e bolsas de mão; chapéus-de-chuva e chapéus-

-de-sol.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102087

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : 成佳餐飲有限公司

   SOCIEDADE DE RESTAURANTE WEALTH BRIGHT, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路1023號南方大廈2樓P-V室

   Avenida da Amizade, n.º 1023, Edifício Nam Fong, 2.º andar, P-V, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : 餐飲服務；售賣日式美食服務；提供餐食服務；外賣服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/102088

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : 日美食品貿易有限公司

   SOCIEDADE COMERCIAL NIPPON GOURMET, LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路238-251號富大工業大廈2字樓F座

   Avenida de Venceslau de Morais, n.os 238-251, Edifício Industrial Fu Tai, 2.º andar F, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 日本食品及雜貨之零售、批發及進出口業務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/102093

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/28

[730] 申請人 Requerente : 澳門蓮花衛視傳媒有限公司

   MACAU LOTUS SATELLITE TV MEDIA LIMITED

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心22樓A-V及21樓Q座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告。  



19416 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 37 期 —— 2015 年 9 月 16 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102094

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/28

[730] 申請人 Requerente : 澳門蓮花衛視傳媒有限公司

   MACAU LOTUS SATELLITE TV MEDIA LIMITED

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心22樓A-V及21樓Q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 : 38

[511] 服務 Serviços : 電視播放。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102095

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/28

[730] 申請人 Requerente : 澳門蓮花衛視傳媒有限公司

   MACAU LOTUS SATELLITE TV MEDIA LIMITED

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心22樓A-V及21樓Q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 : 娛樂活動、娛樂競賽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102126

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/28

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

 地址 Endereço : Staedtle 36, Postfach 685, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 29

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

secos e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras 

alimentares; manteiga de amendoim; pasta de avelã para barrar; marmelada; queijo para 

barrar; produtos alimentares contendo frutas, vegetais e nozes; aperitivos à base de frutas; 

produtos de frutas secas; produtos alimentares feitos de frutas secas; aperitivos preparados 

feitos de frutas secas; frutas tropicais (seca); aperitivos à base de vegetais; aperitivos à base 

de batata; produtos de batata, com ou sem condimento; molhos de frutas; cascas secas de 

frutas; geleias de fruta; nozes comestíveis; amêndoas; amendoins; nozes; avelãs; castanhas 

de caju; produtos alimentares feitos de nozes cozinhadas, castanhas cozidas secas, nozes e 

castanhas em conserva; nozes moídas; misturas de frutas e nozes; misturas de nozes e fru-

tas secas; nozes processadas; nozes assadas; nozes torradas; nozes salgadas; pastas feitas de 

nozes; preparados contendo total ou parcialmente nozes; aperitivos à base de nozes; passas; 

tâmaras; natas e lacticínios; iogurte; saladas; pickles.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102127

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/28

[730] 申請人 Requerente : Dairyfarm Establishment

 地址 Endereço : Staedtle 36, Postfach 685, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagu; farinha e preparados à base de ce-

reais; pão, artigos de pastelaria e artigos de confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, 

melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especia-

rias; gelo; chocolate e produtos de chocolate, cacau e produtos de cacau, pasta de queijo 

para barrar; sorvetes; bebidas com base de café, cacau, chocolate ou chá; substitutos de 

café; biscoitos; bolos; tartes; rebuçados (candy); bolachas; pudins; massas alimentares; ma-

carrão; massas; sanduíches; muesli; flocos; molhos para saladas; maionese; pimenta; molhos 

para churrascos; molho de tomate (ketchup); essências alimentares; pizas; pipocas; ape-

ritivos a base de grão prontos para consumir; barras alimentícias de cereais prontos para 

consumir; cereais para pequenos-almoços; barras de cereais; aperitivos à base de cereais; 

nozes revestidas (artigos de confeitaria); nozes revestidas com chocolate; pasta para barrar 

feita de chocolate e nozes; barras alimentícias contendo uma mistura de grãos, nozes e fru-

tos secos (artigos de confeitaria); barras alimentícias contendo nozes (artigos de confeita-

ria); barras alimentícias contendo frutas secas (artigos de confeitaria).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102128

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/28
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[730] 申請人 Requerente : 澳門科技大學基金會 

 地址 Endereço : 澳門氹仔偉龍馬路澳門科技大學N座N517室 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 其他 (公益事業) outras (Bem-estar público) 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 包括門診、住院服務及醫療輔助診斷服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍Pantone 293C，淺藍Pantone 305C，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/102131

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/28

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo, salva-vidas e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação 

ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou 

imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e 

outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, compu-

tadores; software informático; extintores de incêndio; dados gravados electronicamente 

(descarregáveis); informação tecnológica e equipamento audiovisual; magnetos, magnetiza-

dores e desmagnetizadores; dispositivos ópticos, dispositivos para aumentar o rendimento 

e correctores; dispositivos de segurança, para segurança e de sinalização; equipamento de 

mergulho; dispositivos de navegação, dispositivos de rastreamento e localização por geo-

-posicionamento por satélite (GPS); mapas electrónicos descarregáveis; instrumentos de 

medida, detenção e monitorização, indicadores e controladores; aparelhos educativos e 

simuladores; jogos de computador (software informático); software informático para jogos 

de computador; software informático de entretenimento para jogos de computador; softwa-

res informáticos descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de 

jogos de computador; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software 

informático de jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos mó-

veis; software informático de jogos descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispo-

sitivos electrónicos móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros 

dispositivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores; es-

tojos e capas para telemóveis, computadores tablets, computadores portáteis e notebooks, 

leitores de média portátil, câmaras fotográficas e outros equipamentos fotográficos; malas 

para computador portátil; cordões (correias) para telemóveis; óculos; óculos; óculos de ve-

rão; óculos de sol; capas para telemóveis; rádios com alarmes incorporados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102132

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/28

[730] 申請人 Requerente : King.Com Limited

 地址 Endereço : Aragon House Business Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas; serviços de pu-

blicação e reportagem; tradução e interpretação; serviços de jogos electrónicos, incluindo 

a provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através de uma rede global 

de computador; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e outros dis-

positivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados com com-

putadores e jogos electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em 

telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos electrónicos 

singulares interactivos e para jogadores múltiplos através da internet, redes electrónicas 

de comunicação ou através duma rede informática global; publicação de software de jogos 

para computador, jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102133

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/28

[730] 申請人 Requerente : 周達衍 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街海洋工業中心二期5樓B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 批發急凍和冰鮮肉類，海產和食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，紅，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/102136

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/28

[730] 申請人 Requerente : 澳亞國際旅行社有限公司

   AGÊNCIA DE VIAGENS MACAU ASIA INTERNACIONAL LIMITADA em inglês 

MACAU ASIA INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E號第一國際商業中心902號室 

 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 : 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 : 黑色，綠色，藍色，深啡色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/102137

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/28

[730] 申請人 Requerente : 澳亞國際旅行社有限公司

   AGÊNCIA DE VIAGENS MACAU ASIA INTERNACIONAL LIMITADA em inglês 

MACAU ASIA INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E號第一國際商業中心902號室 

 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/102138

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/28

[730] 申請人 Requerente : 澳亞國際旅行社有限公司

   AGÊNCIA DE VIAGENS MACAU ASIA INTERNACIONAL LIMITADA em inglês 

MACAU ASIA INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY LIMITED

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E號第一國際商業中心902號室 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，綠色，藍色，深啡色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/102139

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : 上海愛哆哆實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市閔行區江川路1565弄65號1042室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 可可製品；茶飲料；糖；蜂蜜；含澱粉食品；蛋糕；糕點；餅乾；甜食；穀類製品；以米為主的零

食小吃；豆漿；冰淇淋；調味料；酵母；食用芳香劑；食用麵筋；食鹽；醋；蛋糕粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102140

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : 同點設計策劃有限公司 

 地址 Endereço : 澳門騎士馬路63至69號678文創園4樓B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 : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/102141

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : 同點設計策劃有限公司 

 地址 Endereço : 澳門騎士馬路63至69號678文創園4樓B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 : 14

[511] 產品 Produtos : 手錶、時鐘。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/102147

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : 活藝術裝飾有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘敬業街59號敬業工廠大廈6樓B 



19422 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 37 期 —— 2015 年 9 月 16 日

 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 : 2

[511] 產品 Produtos : 顏料，清漆，漆；防銹劑和木材防腐劑；著色劑；媒染劑；未加工的天然樹脂；畫家、裝飾家、印

刷商和藝術家用金屬箔及金屬粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102148

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : 活藝術裝飾有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘敬業街59號敬業工廠大廈6樓B 

 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 : 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

用纜綫；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；礦砂；金屬礦石。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102149

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : 活藝術裝飾有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘敬業街59號敬業工廠大廈6樓B 

 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 : 20

[511] 產品 Produtos : 傢具，鏡子（玻璃鏡），相框；不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥

珀、珍珠母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102150

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29
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[730] 申請人 Requerente : 活藝術裝飾有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘敬業街59號敬業工廠大廈6樓B 

 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；商業經營；商業管理；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102151

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : 活藝術裝飾有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘敬業街59號敬業工廠大廈6樓B 

 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 : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築，修理，安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102158

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : Rockwell Medical, Inc.

 地址 Endereço : 30142 Wixom Road, Wixom, Michigan 48393 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações para uso nos procedimentos de diálise clínicos e médicos; soluções farma-

cêuticas usadas na diálise e hemodialysis; preparados farmacêuticos, nomeadamente pre-

parados para o tratamento de deficiência férrea, anemia, doenças dos rins e doença renal; 

preparados farmacêuticos para injeção, nomeadamente preparados para o tratamento de 

deficiência férrea, anemia, doenças dos rins e doença renal; terapia de entrega de ferro, no-

meadamente suplementos nutricionais de ferro comercial, fluidos intravenosos usados para 

entrega de ferro e pirofosfato férrico solúvel.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102169

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : 曾憲章

   CHANG HIN CHEONG

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路181-183號5樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/102180

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦主機、筆記型電腦、掌上型電腦、手提式電腦、個人電腦、桌上型電腦、平板電腦、已錄電

腦程式、已錄電腦操作程式、網際網路設備；電話機、電話交換機、無線電話機、影像電話、影

像通訊器、電視遙控會談裝置、行動電話機、視訊會議裝置、網際網路電話、聲音傳送器具、電

話擴大器、電話記憶撥號器、電話送話器、電話傳話器、網路伺服器、通訊器材、行動電話（手

機）、智慧型手機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102181

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 事務用紙、牛皮紙、包裝紙、厚紙板、傳真機用紙、書寫用紙、包裝禮品用紙、噴墨印表機用相

紙、衛生用紙、面紙、貼紙、塑膠貼紙、汽車裝飾用貼紙、廣告用塑膠貼紙、廣告用之自黏性塑

膠貼片、票據、卡片、信封、信紙、信箋、名片、賀卡、書籤、禮券、票券、目錄、型錄、便條紙、明

信片、貴賓卡、傳單、塑膠卡片、廣告印刷物、賀年卡、聖誕卡、活頁紙、紙製名牌、期刊、日誌、

書刊、手冊、筆記本、記事本、書籍、雜誌、簿本、廣告畫刊、日曆、月曆、桌曆、萬年曆、印刷品、

畫、海報、圖片、講義、說明書、使用手冊、資料手冊、關於電腦軟體之指導手冊、操作手冊、裝

配與維修手冊、電腦刻製之圖片、相片架、紙袋、紙箱、紙盒、紙製包裝袋、塑膠袋、包裝用塑膠

氣泡袋、膠紙、膠帶、筆筒、圖章、書套、票夾、卡夾、公文夾、檔案夾、紙製公佈欄、識別證夾、

名牌用吊夾、自黏性便條、筆、筆刷、鉛筆、原子筆、筆盒、墊板、硯臺、握筆器、紙製裝飾用標語

旗、紙製國旗、紙製旗幟、商標紙標貼、紙製吊牌、紙製商標吊牌、紙製商標紙、紙製廣告牌、
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紙製或厚紙板製廣告板。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102182

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告企劃、廣告設計、廣告題材設計、報章廣告設計、雜誌廣告設計、網路廣告設計、各種廣

告招牌設計、廣告美術設計、型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系設計、為企業

企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務、廣告版面設計、廣告、戶外廣告、電視廣告、電

台廣告、郵購型錄廣告、廣告製作、廣告促銷模型製作、廣告資料更新、各種廣告招牌製作、廣

告稿撰寫、廣告代理、傳播媒體廣告時段租賃、廣告宣傳、樣品分發、張貼廣告、廣告宣傳品遞

送、為他人促銷產品服務、電腦網路線上廣告、商品現場示範、廣告宣傳本出版、為他人提供促

銷活動、為零售目的在通訊媒體上展示商品、廣告片製作、巿場行銷、電話行銷服務、搜索引擎

最佳化、網站訪問量最佳化、每點擊付費廣告；代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之

報價投標經銷、為其他企業採購商品及服務、協助企業對外採購服務、開發票服務；商情提供、

成本價格分析、提供各種產品之價格比較及評估、價格比較服務；建立電腦資訊系統資料庫、

電腦資料庫資訊編輯、電腦檔案管理、電腦資料庫管理、電腦文字處理、為他人提供電腦資料

庫檢索、電腦資料庫資料更新和維護；企業評價、企業資訊、藉由網路提供企業資訊、企業查

詢、企業管理和組織諮詢、企業研究、企業管理顧問、企業組織諮詢、企業管理諮詢、行銷研

究諮詢顧問、行銷顧問、存貨庫存管理、為他人授權之商品及服務提供商業管理、提供商業資

訊、人事管理顧問、人事管理諮詢、人力資源管理顧問、巿場研究及分析、巿場研究、企業調查、

提供商業和企業聯繫資訊、商業居間媒介服務、為第三方商業交易進行協商及締約；工商管理

協助、對購物訂單提供行政處理服務、企業經營協助、企業管理協助、新聞剪報服務、秘書服

務、電話代接服務、為無法接聽電話用戶提供電話答覆、公司行政管理業務之承包、為他人提

供償付方案的商業管理；公關、公關顧問、協尋贊助廠商；職業介紹、人力介介、人員招募；拍

賣、網路拍賣；巿場調查、巿場調查顧問、民意調查、輿論調查、意見調查、電視收視率調查；電

視牆租賃、廣告牆租賃、電子廣告看板租賃、網路廣告看板租賃、廣告宣傳器材租賃、廣告看板

租賃、廣告空間租賃、為商品及服務之買方和賣方提供線上巿集；為工商企業籌備商展服務、為

工商企業籌備展示會服務、為工商企業籌備博覽會服務、壽備商業性或廣告目的的展示會、壽

備商業性或廣告目的性的展銷會、展覽會場佈置、為促銷目的籌辦時裝表演；購物中心、郵購、

電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務；農產品零售批發；飲料零售批

發；成衣零售批發、衣服零售批發；家具零售批發；五金零售批發、家庭日常用品零售批發；清

潔用品零售批發、化學製品零售批發；藥物零售批發、西藥零售批發、中藥零售批發、營養補

充品零售批發、衛生製劑零售批發；文教用品零售批發；鐘零售批發、錶零售批發；眼鏡零售

批發；建材零售批發；電器用品零售批發、電子材料零售批發、電信器材零售批發；汽車零售批

發、汽車零件配備零售批發；首飾零售批發、貴重金屬零售批發；攝影器材零售批發；畜產品零

售批發；水產品零售批發；化粧品零售批發；運動用品零售批發、運動器材零售批發、育樂用品

零售批發；機械器具零售批發；機車零售批發、機車零件配備零售批發；自行車零售批發、自行

車零件配備零售批發；燃料零售批發；宗教用品零售批發；食品零售批發；布疋零售批發；服飾

配件零售批發；鞋零售批發；皮件零售批發、皮包零售批發、手提袋零售批發、皮箱零售批發；

室內裝設品零售批發、寢具零售批發；美容用具零售批發；嬰兒用品零售批發；衛浴設備零售

批發；電腦軟體零售批發、電腦硬體零售批發、電腦周邊配備零售批發；寵物用品零售批發；菸
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零售批發、酒零售批發；廚房設備零售批發；精密儀器零售批發；度量衡器零售批發；交通標誌

器材零售批發；消防安全設備零售批發；手工藝品零售批發；情趣用品零售批發；花卉零售批

發、種苗零售批發；茶葉零售批發；樂器零售批發；醫療器材零售批發、醫療用材料零售批發、

醫療用補助品零售批發；動物用藥零售批發；為他人安排電訊服務預約；商品買賣之仲介服務、

二手商品買賣之仲介服務、藉由網路提供商品交換之仲介服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102183

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 經由電子通訊網路提供支付及轉帳服務；經由電子通訊網路提供結算及交易對帳服務；藉由電

子通訊網路提供多樣化付款及帳單處理服務，即ＡＴＭ付款及帳款處理服務，信用卡暨簽帳卡

交易付款及帳單之電子處理服務，交易授權與結算服務；電子付款服務，即付款帳單資料之電

子處理，帳單付款及結算處理服務；交易確認服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102184

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 報社、通訊社、新聞社；有線電視播送、無線電視播送、電台廣播、無線電廣播；電話通訊傳輸、

行動電話通訊傳輸、語音信箱服務、加值網路之電信傳輸、無線電傳呼、無線電通訊、無線呼叫

服務、電話秘書、網際網路之電信連結、全球電腦資訊網路之電信連結、線上資訊傳輸、電腦

終端機通訊傳輸、電子郵件傳送、電子信箱租賃、提供電子佈告欄之訊息傳送、電子佈告欄（電

信通訊服務）、電信路線連接、訊息和影像的電腦傳輸、提供連接全球電腦網路之電信通訊服

務、提供使用者進入全球電腦網路通路、電信通訊路由及連接服務（電信網路連結服務）、聊天

室資訊傳輸、為電話購物服務提供電訊頻道、提供網路聊天室、提供資料庫存取、提供電子連

線網路資料存取服務、資料串流傳輸、光纖網路通訊傳輸、傳真機通訊傳輸、視訊會議服務、電

傳會議服務、視訊會議電信通訊服務、電信傳輸、提供有關電信通訊之資訊服務、通訊之資訊

服務、電信通訊設備租賃、訊息傳送設備租賃、傳真設備租賃、傳真機租賃、數據機租賃、電話

租賃、通訊器材之租賃、代辦電信門號之申請、線上賀卡傳送、數位檔案傳送、提供線上論壇、

網路電視播送、網路電台廣播。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102185

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 書信遞送，物品遞送，郵購物品遞送，貨物配送，為快遞業者提供物件代收服務，車輛出租，傢

俱運送，代預訂國內外運輸事業之客票，運輸工具預約，提供旅遊資訊，安排觀光旅遊，以電腦

追蹤貨物運送過程之服務，電子儲存紀錄載體或文件的保管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102186

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、各種書刊編輯、文書編輯、各種書刊雜誌文獻之

出版發行、書刊之出版、書籍出版、書刊之發行、雜誌之出版、雜誌之發行、文獻之出版、文獻

之發行、廣告宣傳本除外之文字出版、文字出版（廣告宣傳本除外）、線上電子書籍及期刊之出

版、電子桌面出版、提供電子刊物線上瀏覽服務、提供電子圖片線上瀏覽服務、文字撰寫（廣

告稿除外）、除廣告以外的版面設計、各種書刊雜誌文獻之查詢、書刊之查詢、雜誌之查詢、文

獻之查詢、代理各種書籍雜誌之訂閱、代理書籍之訂閱、代理雜誌之訂閱、各種書籍雜誌文獻

之翻譯、書刊之翻譯、雜誌之翻譯、文獻之翻譯、翻譯；圖書出借、書籍出租、雜誌出租；教育

服務、電腦補習班、技藝訓練班、補習班、語文補習班、教導服務、幼兒園、培訓服務、輔導（訓

練）、職業訓練、職業再培訓、性向測驗及評估、教育資訊、職業輔導（教育或訓練上的建議）、

就業輔導、提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息；圖書館、流動圖書館；電影院、劇

院、視聽歌唱服務、提供卡拉ＯＫ服務、娛樂資訊、休閒娛樂資訊、休閒活動資訊、提供電視節

目表資訊、提供電台節目表資訊、音樂廳、提供線上影片欣賞服務、提供不可下載之線上錄影

節目、提供線上音樂欣賞服務、提供不可下載之線上音樂、提供線上遊戲服務（由電腦網路）、

提供電腦及網路設備供人上網之服務、網路咖啡廳、虛擬實境遊戲場、提供休閒設施；籌辦教

育或娛樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦運動競賽、安排及舉行會議、安排及舉行

大型會議、安排及舉行學術討論會、安排及舉行研討會、安排及舉行座談會、安排及舉行講習

會、舉辦各種講座、籌辦文化或教育目的之展覽、影展、休閒育樂活動規劃、派對籌劃（娛樂）、

舞會安排、舉辦頒獎活動、安排及舉行音樂會、籌辦表演（經理人服務）、代售各種活動展覽比

賽入場券、娛樂票務代理服務、表演座位預訂、舉辦娛樂運動及文化活動、為娛樂目的籌辦時

裝表演；影片製作、除廣告片外的影片製作、影片發行、錄影片製作、錄影片發行、碟影片製作、

碟影片發行、影片錄影片碟影片之製作、唱片製作、唱片發行、電台育樂節目策劃、電台育樂節

目製作、廣播節目製作、廣播娛樂節目製作、電視育樂節目策劃、電視娛樂節目製作、電視節目

製作、電視娛樂節目之策劃製作、音樂錄製、音樂製作；電子書閱讀器租賃；影音載體租賃、錄

音帶租賃、錄影帶租賃、影片租賃、電影片租賃、唱片租賃；玩具租賃、遊戲設備租賃；攝錄影；

新聞採訪服務、攝影報導。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102187

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 舞台設計；電腦動畫設計、電腦繪圖、地圖繪製服務、數位化地圖製作；電腦程式設計、電腦軟

體設計、電腦軟體更新、電腦軟體維護、電腦軟體租賃、電腦軟體設計諮詢顧問、電腦軟體諮

詢、電腦系統分析、電腦系統設計、電腦軟體安裝、電腦程式複製、電腦病毒防護服務、電子地

圖軟體設計、電腦硬體租賃、電腦租賃、提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用服務、電腦資

料處理、電腦資料復原、將實體資料或文件轉換成電子載體、文件數位化（掃描）、電子程式及

資料之資料轉換（非實體性轉換）、網路伺服空間出租、網路伺服器租賃、網站規劃建置、為他

人建置及維護網站、電腦主機代管、伺服器代管、提供網域名稱之註冊、提供網路搜尋引擎、

網路認證服務、網路安全管理服務、網路網頁設計、網站代管、為他人製作或維護網頁、電腦

硬體設計和開發之諮詢、電腦技術諮詢、電腦系統遠端監控、線上資料儲存服務、電子資料儲

存服務、電腦資料備份服務、遠距資料備份、資訊技術諮詢、藉由網站提供電腦技術和程式設

計之資訊、雲端運算、網站設計諮詢、軟體即服務〔ＳａａＳ〕、資訊科技領域的外包服務供應

商；電信工程技術之諮詢顧問、電信技術諮詢；提供服飾設計資訊、服裝設計、提供時尚商品設

計資訊服務；產品外觀設計、工業產品外觀設計、工業產品外觀造型設計、電腦硬體外觀設計、

電腦硬體設計和開發之諮詢、包裝設計、圖像藝術設計、平面圖案設計、名片設計、提供時尚

商品設計資訊服務；品質管控；食品品質檢驗；產品品質檢驗測試；氣象資訊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102188

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦主機、筆記型電腦、掌上型電腦、手提式電腦、個人電腦、桌上型電腦、平板電腦、已錄電

腦程式、已錄電腦操作程式、網際網路設備；電話機、電話交換機、無線電話機、影像電話、影

像通訊器、電視遙控會談裝置、行動電話機、視訊會議裝置、網際網路電話、聲音傳送器具、電

話擴大器、電話記憶撥號器、電話送話器、電話傳話器、網路伺服器、通訊器材、行動電話（手

機）、智慧型手機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102189

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 事務用紙、牛皮紙、包裝紙、厚紙板、傳真機用紙、書寫用紙、包裝禮品用紙、噴墨印表機用相

紙、衛生用紙、面紙、貼紙、塑膠貼紙、汽車裝飾用貼紙、廣告用塑膠貼紙、廣告用之自黏性塑

膠貼片、票據、卡片、信封、信紙、信箋、名片、賀卡、書籤、禮券、票券、目錄、型錄、便條紙、明

信片、貴賓卡、傳單、塑膠卡片、廣告印刷物、賀年卡、聖誕卡、活頁紙、紙製名牌、期刊、日誌、

書刊、手冊、筆記本、記事本、書籍、雜誌、簿本、廣告畫刊、日曆、月曆、桌曆、萬年曆、印刷品、

畫、海報、圖片、講義、說明書、使用手冊、資料手冊、關於電腦軟體之指導手冊、操作手冊、裝

配與維修手冊、電腦刻製之圖片、相片架、紙袋、紙箱、紙盒、紙製包裝袋、塑膠袋、包裝用塑膠

氣泡袋、膠紙、膠帶、筆筒、圖章、書套、票夾、卡夾、公文夾、檔案夾、紙製公佈欄、識別證夾、

名牌用吊夾、自黏性便條、筆、筆刷、鉛筆、原子筆、筆盒、墊板、硯臺、握筆器、紙製裝飾用標語

旗、紙製國旗、紙製旗幟、商標紙標貼、紙製吊牌、紙製商標吊牌、紙製商標紙、紙製廣告牌、

紙製或厚紙板製廣告板。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102190

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告企劃、廣告設計、廣告題材設計、報章廣告設計、雜誌廣告設計、網路廣告設計、各種廣

告招牌設計、廣告美術設計、型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系設計、為企業

企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務、廣告版面設計、廣告、戶外廣告、電視廣告、電

台廣告、郵購型錄廣告、廣告製作、廣告促銷模型製作、廣告資料更新、各種廣告招牌製作、廣

告稿撰寫、廣告代理、傳播媒體廣告時段租賃、廣告宣傳、樣品分發、張貼廣告、廣告宣傳品遞

送、為他人促銷產品服務、電腦網路線上廣告、商品現場示範、廣告宣傳本出版、為他人提供促

銷活動、為零售目的在通訊媒體上展示商品、廣告片製作、巿場行銷、電話行銷服務、搜索引擎

最佳化、網站訪問量最佳化、每點擊付費廣告；代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之

報價投標經銷、為其他企業採購商品及服務、協助企業對外採購服務、開發票服務；商情提供、

成本價格分析、提供各種產品之價格比較及評估、價格比較服務；建立電腦資訊系統資料庫、

電腦資料庫資訊編輯、電腦檔案管理、電腦資料庫管理、電腦文字處理、為他人提供電腦資料

庫檢索、電腦資料庫資料更新和維護；企業評價、企業資訊、藉由網路提供企業資訊、企業查

詢、企業管理和組織諮詢、企業研究、企業管理顧問、企業組織諮詢、企業管理諮詢、行銷研

究諮詢顧問、行銷顧問、存貨庫存管理、為他人授權之商品及服務提供商業管理、提供商業資

訊、人事管理顧問、人事管理諮詢、人力資源管理顧問、巿場研究及分析、巿場研究、企業調查、

提供商業和企業聯繫資訊、商業居間媒介服務、為第三方商業交易進行協商及締約；工商管理

協助、對購物訂單提供行政處理服務、企業經營協助、企業管理協助、新聞剪報服務、秘書服

務、電話代接服務、為無法接聽電話用戶提供電話答覆、公司行政管理業務之承包、為他人提

供償付方案的商業管理；公關、公關顧問、協尋贊助廠商；職業介紹、人力介介、人員招募；拍

賣、網路拍賣；巿場調查、巿場調查顧問、民意調查、輿論調查、意見調查、電視收視率調查；電

視牆租賃、廣告牆租賃、電子廣告看板租賃、網路廣告看板租賃、廣告宣傳器材租賃、廣告看板

租賃、廣告空間租賃、為商品及服務之買方和賣方提供線上巿集；為工商企業籌備商展服務、為

工商企業籌備展示會服務、為工商企業籌備博覽會服務、壽備商業性或廣告目的的展示會、壽

備商業性或廣告目的性的展銷會、展覽會場佈置、為促銷目的籌辦時裝表演；購物中心、郵購、

電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務；農產品零售批發；飲料零售批

發；成衣零售批發、衣服零售批發；家具零售批發；五金零售批發、家庭日常用品零售批發；清
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潔用品零售批發、化學製品零售批發；藥物零售批發、西藥零售批發、中藥零售批發、營養補

充品零售批發、衛生製劑零售批發；文教用品零售批發；鐘零售批發、錶零售批發；眼鏡零售

批發；建材零售批發；電器用品零售批發、電子材料零售批發、電信器材零售批發；汽車零售批

發、汽車零件配備零售批發；首飾零售批發、貴重金屬零售批發；攝影器材零售批發；畜產品零

售批發；水產品零售批發；化粧品零售批發；運動用品零售批發、運動器材零售批發、育樂用品

零售批發；機械器具零售批發；機車零售批發、機車零件配備零售批發；自行車零售批發、自行

車零件配備零售批發；燃料零售批發；宗教用品零售批發；食品零售批發；布疋零售批發；服飾

配件零售批發；鞋零售批發；皮件零售批發、皮包零售批發、手提袋零售批發、皮箱零售批發；

室內裝設品零售批發、寢具零售批發；美容用具零售批發；嬰兒用品零售批發；衛浴設備零售

批發；電腦軟體零售批發、電腦硬體零售批發、電腦周邊配備零售批發；寵物用品零售批發；菸

零售批發、酒零售批發；廚房設備零售批發；精密儀器零售批發；度量衡器零售批發；交通標誌

器材零售批發；消防安全設備零售批發；手工藝品零售批發；情趣用品零售批發；花卉零售批

發、種苗零售批發；茶葉零售批發；樂器零售批發；醫療器材零售批發、醫療用材料零售批發、

醫療用補助品零售批發；動物用藥零售批發；為他人安排電訊服務預約；商品買賣之仲介服務、

二手商品買賣之仲介服務、藉由網路提供商品交換之仲介服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102191

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 經由電子通訊網路提供支付及轉帳服務；經由電子通訊網路提供結算及交易對帳服務；藉由電

子通訊網路提供多樣化付款及帳單處理服務，即ＡＴＭ付款及帳款處理服務，信用卡暨簽帳卡

交易付款及帳單之電子處理服務，交易授權與結算服務；電子付款服務，即付款帳單資料之電

子處理，帳單付款及結算處理服務；交易確認服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102192

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 報社、通訊社、新聞社；有線電視播送、無線電視播送、電台廣播、無線電廣播；電話通訊傳輸、

行動電話通訊傳輸、語音信箱服務、加值網路之電信傳輸、無線電傳呼、無線電通訊、無線呼叫

服務、電話秘書、網際網路之電信連結、全球電腦資訊網路之電信連結、線上資訊傳輸、電腦

終端機通訊傳輸、電子郵件傳送、電子信箱租賃、提供電子佈告欄之訊息傳送、電子佈告欄（電

信通訊服務）、電信路線連接、訊息和影像的電腦傳輸、提供連接全球電腦網路之電信通訊服

務、提供使用者進入全球電腦網路通路、電信通訊路由及連接服務（電信網路連結服務）、聊天
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室資訊傳輸、為電話購物服務提供電訊頻道、提供網路聊天室、提供資料庫存取、提供電子連

線網路資料存取服務、資料串流傳輸、光纖網路通訊傳輸、傳真機通訊傳輸、視訊會議服務、電

傳會議服務、視訊會議電信通訊服務、電信傳輸、提供有關電信通訊之資訊服務、通訊之資訊

服務、電信通訊設備租賃、訊息傳送設備租賃、傳真設備租賃、傳真機租賃、數據機租賃、電話

租賃、通訊器材之租賃、代辦電信門號之申請、線上賀卡傳送、數位檔案傳送、提供線上論壇、

網路電視播送、網路電台廣播。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102193

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 書信遞送，物品遞送，郵購物品遞送，貨物配送，為快遞業者提供物件代收服務，車輛出租，傢

俱運送，代預訂國內外運輸事業之客票，運輸工具預約，提供旅遊資訊，安排觀光旅遊，以電腦

追蹤貨物運送過程之服務，電子儲存紀錄載體或文件的保管。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102194

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯、各種書刊編輯、文書編輯、各種書刊雜誌文獻之

出版發行、書刊之出版、書籍出版、書刊之發行、雜誌之出版、雜誌之發行、文獻之出版、文獻

之發行、廣告宣傳本除外之文字出版、文字出版（廣告宣傳本除外）、線上電子書籍及期刊之出

版、電子桌面出版、提供電子刊物線上瀏覽服務、提供電子圖片線上瀏覽服務、文字撰寫（廣

告稿除外）、除廣告以外的版面設計、各種書刊雜誌文獻之查詢、書刊之查詢、雜誌之查詢、文

獻之查詢、代理各種書籍雜誌之訂閱、代理書籍之訂閱、代理雜誌之訂閱、各種書籍雜誌文獻

之翻譯、書刊之翻譯、雜誌之翻譯、文獻之翻譯、翻譯；圖書出借、書籍出租、雜誌出租；教育

服務、電腦補習班、技藝訓練班、補習班、語文補習班、教導服務、幼兒園、培訓服務、輔導（訓

練）、職業訓練、職業再培訓、性向測驗及評估、教育資訊、職業輔導（教育或訓練上的建議）、

就業輔導、提供有關國外各學院及大學之入學資料與消息；圖書館、流動圖書館；電影院、劇

院、視聽歌唱服務、提供卡拉ＯＫ服務、娛樂資訊、休閒娛樂資訊、休閒活動資訊、提供電視節

目表資訊、提供電台節目表資訊、音樂廳、提供線上影片欣賞服務、提供不可下載之線上錄影

節目、提供線上音樂欣賞服務、提供不可下載之線上音樂、提供線上遊戲服務（由電腦網路）、

提供電腦及網路設備供人上網之服務、網路咖啡廳、虛擬實境遊戲場、提供休閒設施；籌辦教

育或娛樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦運動競賽、安排及舉行會議、安排及舉行

大型會議、安排及舉行學術討論會、安排及舉行研討會、安排及舉行座談會、安排及舉行講習
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會、舉辦各種講座、籌辦文化或教育目的之展覽、影展、休閒育樂活動規劃、派對籌劃（娛樂）、

舞會安排、舉辦頒獎活動、安排及舉行音樂會、籌辦表演（經理人服務）、代售各種活動展覽比

賽入場券、娛樂票務代理服務、表演座位預訂、舉辦娛樂運動及文化活動、為娛樂目的籌辦時

裝表演；影片製作、除廣告片外的影片製作、影片發行、錄影片製作、錄影片發行、碟影片製作、

碟影片發行、影片錄影片碟影片之製作、唱片製作、唱片發行、電台育樂節目策劃、電台育樂節

目製作、廣播節目製作、廣播娛樂節目製作、電視育樂節目策劃、電視娛樂節目製作、電視節目

製作、電視娛樂節目之策劃製作、音樂錄製、音樂製作；電子書閱讀器租賃；影音載體租賃、錄

音帶租賃、錄影帶租賃、影片租賃、電影片租賃、唱片租賃；玩具租賃、遊戲設備租賃；攝錄影；

新聞採訪服務、攝影報導。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102195

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : PCHOME ONLINE INC.

 地址 Endereço : 12F., No. 105, Sec. 2, Tun Hua S. Rd., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 舞台設計；電腦動畫設計、電腦繪圖、地圖繪製服務、數位化地圖製作；電腦程式設計、電腦軟

體設計、電腦軟體更新、電腦軟體維護、電腦軟體租賃、電腦軟體設計諮詢顧問、電腦軟體諮

詢、電腦系統分析、電腦系統設計、電腦軟體安裝、電腦程式複製、電腦病毒防護服務、電子地

圖軟體設計、電腦硬體租賃、電腦租賃、提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用服務、電腦資

料處理、電腦資料復原、將實體資料或文件轉換成電子載體、文件數位化（掃描）、電子程式及

資料之資料轉換（非實體性轉換）、網路伺服空間出租、網路伺服器租賃、網站規劃建置、為他

人建置及維護網站、電腦主機代管、伺服器代管、提供網域名稱之註冊、提供網路搜尋引擎、

網路認證服務、網路安全管理服務、網路網頁設計、網站代管、為他人製作或維護網頁、電腦

硬體設計和開發之諮詢、電腦技術諮詢、電腦系統遠端監控、線上資料儲存服務、電子資料儲

存服務、電腦資料備份服務、遠距資料備份、資訊技術諮詢、藉由網站提供電腦技術和程式設

計之資訊、雲端運算、網站設計諮詢、軟體即服務〔ＳａａＳ〕、資訊科技領域的外包服務供應

商；電信工程技術之諮詢顧問、電信技術諮詢；提供服飾設計資訊、服裝設計、提供時尚商品設

計資訊服務；產品外觀設計、工業產品外觀設計、工業產品外觀造型設計、電腦硬體外觀設計、

電腦硬體設計和開發之諮詢、包裝設計、圖像藝術設計、平面圖案設計、名片設計、提供時尚

商品設計資訊服務；品質管控；食品品質檢驗；產品品質檢驗測試；氣象資訊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102214

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : 佛山市色庫汽車飾品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市禪城區陶博大道10號首層P16號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : 戶外廣告，廣告，貨物展出，電視廣告，商業管理輔助，組織商業或廣告展覽，組織商業或廣告

交易會，特許經營的商業管理，投標報價，進出口代理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/102215

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102216

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacifos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assessoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na Classe 36.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102217

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, 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 transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. 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 viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços 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 aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento 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, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de compu-

tador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «Inter-

net»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com 

todos os serviços acima referidos; tudo incluído na Classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102218

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, 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 : 41
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[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 fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; 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 e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivas, culturais, recreati-

vos 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 entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102219

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e servi-

ços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés e 

serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar 

e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, 

catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering para 

recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para re-

cepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102220

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente artigos de venda generalizados, lembranças, 

novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, 

produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado 

pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, 

e acessórios para fumadores; tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Prateado e dourado.

[210] 編號 N.º : N/102221

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Aluguer de cacifos, arrendamento e gestão de centros comerciais, compra e venda imo-

biliárias em representação de outrem, administração, valorização e avaliação, aluguer e 

agência imobiliária, gestão de condomínio, locação imobiliária, bens reais de propriedade 

compartilhada, estabelecimentos comerciais, centros comerciais e bens reais; licenciamen-

to de propriedades; locação de propriedades; valorização imobiliária; consultoria imobiliá-

ria; avaliação imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e serviços de assessoria 

relativos a todos os serviços mencionados acima; tudo incluído na Classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Prateado e dourado.

[210] 編號 N.º : N/102222

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, 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 transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens. 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 viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turís-

tica; serviços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por intermediá-

rios e agências de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários 

e meios de transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo 

móveis, de um lugar para outro e serviços 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 aé-

reos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de 

cais, estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços relacio-

nados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a locação 

de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, 

contentores de armazenagem e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estaciona-

mento 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, afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; 

e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de com-
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putador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da «web» na «In-

ternet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados 

com todos os serviços acima referidos; tudo incluído na Classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Prateado e dourado.

[210] 編號 N.º : N/102223

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, 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 : 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 fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; 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 e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivas, culturais, recreati-

vos 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 
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desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Prateado e dourado.

[210] 編號 N.º : N/102224

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : SCIP Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e servi-

ços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés e 

serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar 

e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, 

catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering para 

recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para re-

cepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na Classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Prateado e dourado.

[210] 編號 N.º : N/102238

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States

 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano, nomeadamente para o tratamento de ma-

lignidades hematológicas, cancro, doenças e problemas do sistema imunitário e doenças e 

problemas inflamatórias; preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102239

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para uso humano, nomeadamente para o tratamento de ma-

lignidades hematológicas, cancro, doenças e problemas do sistema imunitário e doenças e 

problemas inflamatórias; preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102241

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/30

[730] 申請人 Requerente : LICO（澳門）有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場180號東南亞商業中心6樓V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 : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102242

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Merck KGaA

 地址 Endereço : Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 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 : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102243

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : SISTEMA, CONSULTORES, LIMITADA

 地址 Endereço : Rua do Campo, n.º 202, Edifício Fu Luen, 6.º andar, letra N, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Organização e administração de empresas; assessoria em gestão de negócios, consultoria 

profissional em negócios; avaliações de negócios; informações de negócios; consultoria fis-

cal, de gestão e de organização de negócios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102244

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/04

[730] 申請人 Requerente : 呂清清

   Loi, Cheng Cheng

 地址 Endereço : 澳門罅些喇海軍上將巷16號華安大廈地下H舖 

 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，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑、白、紅，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/102245

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Bulgari S.p.A.

 地址 Endereço : LungoTevere Marzio 11, Rome, 00186 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 : Software de computador de encriptação, chips [circuitos integrados], equipamento de apli-

cação móvel, antenas para aparelhos de comunicação sem fios, aparelhos e instrumentos 

para a transmissão, recepção e armazenamento de sons, imagens e dados, tanto numéricos 

como analógicos; pulseiras codificadas de identificação magnéticas, circuitos integrados, 

leitores de código de barras, suportes de dados magnéticos, transmissores de sinais electró-

nicos, equipamentos de processamento de dados, interfaces para computadores, programas 

de computador [software transferível].
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[540] 商標 Marca : 

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

2015/03/09 52782/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/102246

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Bulgari S.p.A.

 地址 Endereço : LungoTevere Marzio 11, Rome, 00186 Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas, artigos de joalharia, bijuteria, pedras preciosas, aparelhos e 

instrumentos cronométricos, relógios, relógios de pulso, cronógrafos, cronómetros, mostra-

dores de relógios, pulseiras de relógios.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/03/09 52782/2015 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/102247

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Bulgari S.p.A.

 地址 Endereço : LungoTevere Marzio 11, Rome, 00186 Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Armazenamento electrónico de dados, design e desenvolvimento de sistemas de entrada 

saída, processamento, visualização e armazenamento de dados, serviços de armazena-

mento electrónico de dados, design de software, de microprocessadores, de materiais de 

informática e de sistemas de computadores, design, desenvolvimento, manutenção e actua-

lização de software de computador, serviços de encriptação e desencriptação de dados de 

computador, serviços de segurança, nomeadamente protecção on-line de redes de compu-

tadores contra terceiros não-autorizados, design, manutenção e actualização de aplicações 

de software, provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente hospedagem de apli-

cações informáticas de terceiros, fornecimento de uso temporário de software informático 

não transferível.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/03/09 52782/2015 瑞士 Suíça
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[210] 編號 N.º : N/102248

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para acesso à distância; acopladores de informática e acústicos; agen-

das electrónicas; aparelhos de alta frequência; altifalantes e megafones; antenas; antenas 

de rádio; mastros para antenas sem fios; gravadores de mensagens e atendedores de cha-

madas telefónicas; aparelhos de ensino audiovisual; auscultadores; autómatos de música e 

juke boxes; bainhas para cabos eléctricos; unidades de banda magnética; baterias eléctri-

cas e solares; bobinas eléctricas e seus suportes; bobinas electromagnéticas; bobinas para 

impedir interferências electrónicas; cabos coaxiais, eléctricos e de fibra óptica; caixas de 

derivação, de fusíveis e de junção; calculadoras de bolso e máquinas de calcular; câmaras 

de vídeo, cinematográficas e fotográficas; carregadores de pilhas e para baterias eléctricas; 

cartões inteligentes de circuito integrado e magnéticos codificados; circuitos impressos e 

integrados; pulseiras magnéticas de identificação; codificadores magnéticos; leitores de 

códigos de barras; discos compactos de áudio, vídeo e dados informáticos; discos ópticos; 

periféricos de computador; programas de computador descarregáveis e gravados; jogos, 

sistemas operativos e interfaces para computador; computadores; impressoras e monito-

res para computadores; ratos de computador e seus tapetes; scanners para processamento 

de dados; computadores bloco de notas «Notebook» e portáteis; contadores de minutos 

automáticos; suportes de dados magnéticos e ópticos; disquetes; leitores de CD e DVD; 

écrans de projecção; canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; painéis 

de informação electrónicos; emissores de telecomunicações; aparelhos, discos, fitas e su-

portes para gravação de som; microfones; microprocessadores; telefones portáteis; postos 

radiotelefónicos e radiotelegráficos; processadores de texto e de dados; aparelhos de radar 

e de rádio; receptores áudio, vídeo e de telefone; equipamentos mãos-livres para telefones; 

transmissores telefónicos, de telecomunicações e de sinais electrónicos; walkie talkies.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102249

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de 

material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer 

de espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; 

fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; compilação 

e sistematização de bases de dados em informática; serviços de vendas a retalho e por 
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grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso de produtos 

electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de 

dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições e feiras para fins 

comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas pela Internet; sondagens de opinião; 

serviços de paginação «layout»; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria 

relacionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102250

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora, 

cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito 

via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de 

risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de 

débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros, 

prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; transferência 

electrónica de fundos; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados 

com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102251

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Aluguer de tempo de acesso às redes informáticas mundiais; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; comu-

nicações pelas redes telefónica móvel, fibra óptica, terminais de computador, telefónicas 

e telegráficas; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens com 
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apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes, envio 

de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de 

envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por meios 

electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação 

e descodificação de sinais; transmissão de televisão e televisão por cabo; transmissão por 

satélite; serviços de teleconferência; fornecimento de unidades de telecomunicações para 

discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso a portais de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso a portais mp3 na Internet; distribuição de música digital 

através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria rela-

cionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102252

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para acesso à distância; acopladores de informática e acústicos; agen-

das electrónicas; aparelhos de alta frequência; altifalantes e megafones; antenas; antenas 

de rádio; mastros para antenas sem fios; gravadores de mensagens e atendedores de cha-

madas telefónicas; aparelhos de ensino audiovisual; auscultadores; autómatos de música e 

juke boxes; bainhas para cabos eléctricos; unidades de banda magnética; baterias eléctri-

cas e solares; bobinas eléctricas e seus suportes; bobinas electromagnéticas; bobinas para 

impedir interferências electrónicas; cabos coaxiais, eléctricos e de fibra óptica; caixas de 

derivação, de fusíveis e de junção; calculadoras de bolso e máquinas de calcular; câmaras 

de vídeo, cinematográficas e fotográficas; carregadores de pilhas e para baterias eléctricas; 

cartões inteligentes de circuito integrado e magnéticos codificados; circuitos impressos e 

integrados; pulseiras magnéticas de identificação; codificadores magnéticos; leitores de 

códigos de barras; discos compactos de áudio, vídeo e dados informáticos; discos ópticos; 

periféricos de computador; programas de computador descarregáveis e gravados; jogos, 

sistemas operativos e interfaces para computador; computadores; impressoras e monito-

res para computadores; ratos de computador e seus tapetes; scanners para processamento 

de dados; computadores bloco de notas «Notebook» e portáteis; contadores de minutos 

automáticos; suportes de dados magnéticos e ópticos; disquetes; leitores de CD e DVD; 

écrans de projecção; canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; painéis 

de informação electrónicos; emissores de telecomunicações; aparelhos, discos, fitas e su-

portes para gravação de som; microfones; microprocessadores; telefones portáteis; postos 

radiotelefónicos e radiotelegráficos; processadores de texto e de dados; aparelhos de radar 

e de rádio; receptores áudio, vídeo e de telefone; equipamentos mãos-livres para telefones; 

transmissores telefónicos, de telecomunicações e de sinais electrónicos; walkie talkies.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.
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[210] 編號 N.º : N/102253

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de 

material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer 

de espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; 

fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; compilação 

e sistematização de bases de dados em informática; serviços de vendas a retalho e por 

grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso de produtos 

electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de 

dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições e feiras para fins 

comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas pela Internet; sondagens de opinião; 

serviços de paginação «layout»; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria 

relacionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102254

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora, 

cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito 

via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de 

risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de 

débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros, 

prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; transferência 

electrónica de fundos; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados 

com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.
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[210] 編號 N.º : N/102255

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Aluguer de tempo de acesso às redes informáticas mundiais; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; comu-

nicações pelas redes telefónica móvel, fibra óptica, terminais de computador, telefónicas 

e telegráficas; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens com 

apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes, envio 

de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de 

envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por meios 

electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação 

e descodificação de sinais; transmissão de televisão e televisão por cabo; transmissão por 

satélite; serviços de teleconferência; fornecimento de unidades de telecomunicações para 

discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso a portais de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso a portais mp3 na Internet; distribuição de música digital 

através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria rela-

cionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102256

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para acesso à distância; acopladores de informática e acústicos; agen-

das electrónicas; aparelhos de alta frequência; altifalantes e megafones; antenas; antenas 

de rádio; mastros para antenas sem fios; gravadores de mensagens e atendedores de cha-

madas telefónicas; aparelhos de ensino audiovisual; auscultadores; autómatos de música e 

juke boxes; bainhas para cabos eléctricos; unidades de banda magnética; baterias eléctri-

cas e solares; bobinas eléctricas e seus suportes; bobinas electromagnéticas; bobinas para 

impedir interferências electrónicas; cabos coaxiais, eléctricos e de fibra óptica; caixas de 

derivação, de fusíveis e de junção; calculadoras de bolso e máquinas de calcular; câmaras 

de vídeo, cinematográficas e fotográficas; carregadores de pilhas e para baterias eléctricas; 

cartões inteligentes de circuito integrado e magnéticos codificados; circuitos impressos e 

integrados; pulseiras magnéticas de identificação; codificadores magnéticos; leitores de 

códigos de barras; discos compactos de áudio, vídeo e dados informáticos; discos ópticos; 

periféricos de computador; programas de computador descarregáveis e gravados; jogos, 

sistemas operativos e interfaces para computador; computadores; impressoras e monito-

res para computadores; ratos de computador e seus tapetes; scanners para processamento 
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de dados; computadores bloco de notas «Notebook» e portáteis; contadores de minutos 

automáticos; suportes de dados magnéticos e ópticos; disquetes; leitores de CD e DVD; 

écrans de projecção; canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; painéis 

de informação electrónicos; emissores de telecomunicações; aparelhos, discos, fitas e su-

portes para gravação de som; microfones; microprocessadores; telefones portáteis; postos 

radiotelefónicos e radiotelegráficos; processadores de texto e de dados; aparelhos de radar 

e de rádio; receptores áudio, vídeo e de telefone; equipamentos mãos-livres para telefones; 

transmissores telefónicos, de telecomunicações e de sinais electrónicos; walkie talkies.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102257

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de 

material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer 

de espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; 

fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; compilação 

e sistematização de bases de dados em informática; serviços de vendas a retalho e por 

grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso de produtos 

electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de 

dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições e feiras para fins 

comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas pela Internet; sondagens de opinião; 

serviços de paginação «layout»; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria 

relacionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102258

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora, 

cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito 

via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de 

risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de 

débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros, 

prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; transferência 

electrónica de fundos; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados 

com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102259

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Aluguer de tempo de acesso às redes informáticas mundiais; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; comu-

nicações pelas redes telefónica móvel, fibra óptica, terminais de computador, telefónicas 

e telegráficas; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens com 

apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes, envio 

de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de 

envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por meios 

electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação 

e descodificação de sinais; transmissão de televisão e televisão por cabo; transmissão por 

satélite; serviços de teleconferência; fornecimento de unidades de telecomunicações para 

discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso a portais de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso a portais mp3 na Internet; distribuição de música digital 

através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria rela-

cionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102260

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para acesso à distância; acopladores de informática e acústicos; agen-

das electrónicas; aparelhos de alta frequência; altifalantes e megafones; antenas; antenas 

de rádio; mastros para antenas sem fios; gravadores de mensagens e atendedores de cha-

madas telefónicas; aparelhos de ensino audiovisual; auscultadores; autómatos de música e 

juke boxes; bainhas para cabos eléctricos; unidades de banda magnética; baterias eléctri-

cas e solares; bobinas eléctricas e seus suportes; bobinas electromagnéticas; bobinas para 

impedir interferências electrónicas; cabos coaxiais, eléctricos e de fibra óptica; caixas de 

derivação, de fusíveis e de junção; calculadoras de bolso e máquinas de calcular; câmaras 

de vídeo, cinematográficas e fotográficas; carregadores de pilhas e para baterias eléctricas; 

cartões inteligentes de circuito integrado e magnéticos codificados; circuitos impressos e 

integrados; pulseiras magnéticas de identificação; codificadores magnéticos; leitores de 

códigos de barras; discos compactos de áudio, vídeo e dados informáticos; discos ópticos; 

periféricos de computador; programas de computador descarregáveis e gravados; jogos, 

sistemas operativos e interfaces para computador; computadores; impressoras e monito-

res para computadores; ratos de computador e seus tapetes; scanners para processamento 

de dados; computadores bloco de notas «Notebook» e portáteis; contadores de minutos 

automáticos; suportes de dados magnéticos e ópticos; disquetes; leitores de CD e DVD; 

écrans de projecção; canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; painéis 

de informação electrónicos; emissores de telecomunicações; aparelhos, discos, fitas e su-

portes para gravação de som; microfones; microprocessadores; telefones portáteis; postos 

radiotelefónicos e radiotelegráficos; processadores de texto e de dados; aparelhos de radar 

e de rádio; receptores áudio, vídeo e de telefone; equipamentos mãos-livres para telefones; 

transmissores telefónicos, de telecomunicações e de sinais electrónicos; walkie talkies.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102261

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de 

material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer 

de espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; 

fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; compilação 

e sistematização de bases de dados em informática; serviços de vendas a retalho e por 

grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso de produtos 

electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de 

dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições e feiras para fins 
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comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas pela Internet; sondagens de opinião; 

serviços de paginação «layout»; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria 

relacionados com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102262

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora, 

cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito 

via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de 

risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de 

débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros, 

prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; transferência 

electrónica de fundos; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados 

com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102263

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Aluguer de tempo de acesso às redes informáticas mundiais; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; comu-

nicações pelas redes telefónica móvel, fibra óptica, terminais de computador, telefónicas 

e telegráficas; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens com 

apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes, envio 

de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de 

envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por meios 

electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação 
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e descodificação de sinais; transmissão de televisão e televisão por cabo; transmissão por 

satélite; serviços de teleconferência; fornecimento de unidades de telecomunicações para 

discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso a portais de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso a portais mp3 na Internet; distribuição de música digital 

através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria rela-

cionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102264

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Providenciar bases de dados de computadores, electrónicas e on-line na área do entreteni-

mento e nas áreas de grupos com interesses secundários, universitários, sociais e comuni-

tários; serviços de partilha de vídeos e de partilha de fotografias; diários e «web logs» elec-

trónicos, com conteúdos específicos ou criados pelos utilizadores; serviços de publicações 

electrónicas para terceiros; serviços de entretenimento, nomeadamente facilitando serviços 

de jogos interactivos de jogadores múltiplos ou jogadores individuais para jogos jogados 

via computadores ou redes de comunicação; providenciar informações sobre jogos de com-

putador on-line e jogos de vídeo via computadores ou redes de comunicação; organização 

e condução de competições para jogadores de vídeo e jogadores de jogos de computador; 

serviços de educação e divertimento; actividades desportivas e culturais; serviços de educa-

ção, ensino e formação à base de computador e assistidos por computador; serviços de cria-

ção de imagens digitais; serviços de divertimento e educação, nomeadamente fornecimento 

de material de texto, vídeo, áudio e multimédia; serviços de divertimento, nomeadamente 

fornecimento de jogos de computador; serviços de divertimento e educação, nomeadamen-

te livros electrónicos, revistas, jornais, diários, periódicos e outras publicações; serviços de 

divertimento e educação, nomeadamente fornecimento de informação, bases de dados, di-

rectórios e podcasts em matéria de divertimento, publicidade, notícias, eventos actuais, his-

tória, desportos, jogos, média, eventos e actividades culturais, tempos livres, publicações, 

tecnologia e outros temas; serviços de divertimento e educação, nomeadamente actuações 

ao vivo, eventos desportivos, eventos culturais e palestras; serviços de divertimento e edu-

cação, nomeadamente organizar e realizar exposições, exibições, exposições, sessões de 

formação prática, seminários, formação e conferências; informação, consultoria e serviços 

de consultoria relacionada com todos os atrás referidos; publicação de diagramas, imagens 

e fotografias; serviços de educação, formação e de instrução relacionados com telecomu-

nicações, computadores, programas de computador, concepção de «websites», comércio 

electrónico, gestão de negócios e publicidade; provisão tanto interactiva como não interac-

tiva de educação, recreação, instrução, ensino e formação; concepção de cursos, exames e 

qualificações educacionais; entretenimento providenciado via meios electrónicos e digitais 

interactivos; preparação, organização, apresentação e condução de eventos e competições 

para fins educacionais e de entretenimento; serviços de agência de bilhetes para entrete-
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nimento; informação relacionada com entretenimento ou educação, providenciada «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; provisão de música 

digital (não descarregável) da Internet; provisão de música digital (não descarregável) de 

«websites»na Internet de MP3 («Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3»); serviços 

de entretenimento e de educação relacionados com o planeamento, produção e distribuição 

de som, imagens, música digital, filmes, material de áudio, visual ou audiovisual ao vivo 

ou gravado para difusão por cabos terrestres, canais de satélite, Internet sistemas sem fios 

ou de «wire-link» e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento musical; 

aluguer de gravações de som; preparação de programas de entretenimento, educacionais, 

documentários e de notícias para difusão; serviços de reportagens; informação relacionada 

com eventos desportivos ou culturais, actualidades e notícias de última hora providenciada 

por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou por outros meios electrónicos; 

produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; provisão de informação, dados, gráfi-

cos, som, música, vídeos, animação e texto para fins de entretenimento; serviços de jogo; 

provisão de instalações para clubes recreativos, desportivos e de ginásio; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de clube de entretenimento, discoteca, desfile de modas e de 

clube nocturno; serviços de clube relacionados com entretenimento, educação e cultura; 

organização, condução e provisão das conferências, convenções, congressos, seminários e 

«workshops» de formação; organização e condução de exibições, desfiles de modas, exposi-

ções educacionais e espectáculos e exposições culturais; serviços de galeria e de exposições 

de arte; serviços de galeria de arte relacionados com o aluguer de belas artes; serviços de 

formação relacionados com a saúde e a segurança ocupacionais, conservação do ambiente; 

provisão de aulas sobre charutos, aulas de provas de vinhos; provisão de informação de 

educacional sobre materiais de pesquisa e agenciamento; serviços de preparação, organiza-

ção, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção na produção 

de programas para difusão; serviços de instrução relacionados com a operação de máqui-

nas e equipamento, incluindo equipamento audiovisual, que é usado para a produção de 

programas para difusão; provisão de estúdios de áudio e visuais; provisão de instalações 

para desporto; provisão de instalações para filmes, exposições, peças de teatro, música ou 

formação educacional; agências de reserva de bilhetes para entretenimento; aluguer e ar-

rendamento de filmes (filmes cinematográficos) aluguer e arrendamento de instrumentos 

musicais; aluguer e arrendamento 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; provisão de jogos de vídeo, 

jogos de computador, som ou imagens, ou filmes através de telecomunicações ou redes de 

computadores; provisão de jogos de computador e competições «on-line»; aluguer de fitas 

de vídeo pré-gravadas; aluguer e arrendamento de máquinas de jogos; empréstimo de equi-

pamento de jogos do tipo de salão de jogos; empréstimo de quadros; fotografia; tradução; 

interpretação; provisão de notícias; serviços de consultadoria, informação e aconselhamen-

to relacionados com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, azul, azul claro, azul escuro, roxo, rosa, vermelho, laranja e preto.

[210] 編號 N.º : N/102265

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.
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 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para acesso à distância; acopladores de informática e acústicos; agen-

das electrónicas; aparelhos de alta frequência; altifalantes e megafones; antenas; antenas 

de rádio; mastros para antenas sem fios; gravadores de mensagens e atendedores de cha-

madas telefónicas; aparelhos de ensino audiovisual; auscultadores; autómatos de música e 

juke boxes; bainhas para cabos eléctricos; unidades de banda magnética; baterias eléctri-

cas e solares; bobinas eléctricas e seus suportes; bobinas electromagnéticas; bobinas para 

impedir interferências electrónicas; cabos coaxiais, eléctricos e de fibra óptica; caixas de 

derivação, de fusíveis e de junção; calculadoras de bolso e máquinas de calcular; câmaras 

de vídeo, cinematográficas e fotográficas; carregadores de pilhas e para baterias eléctricas; 

cartões inteligentes de circuito integrado e magnéticos codificados; circuitos impressos e 

integrados; pulseiras magnéticas de identificação; codificadores magnéticos; leitores de 

códigos de barras; discos compactos de áudio, vídeo e dados informáticos; discos ópticos; 

periféricos de computador; programas de computador descarregáveis e gravados; jogos, 

sistemas operativos e interfaces para computador; computadores; impressoras e monito-

res para computadores; ratos de computador e seus tapetes; scanners para processamento 

de dados; computadores bloco de notas «Notebook» e portáteis; contadores de minutos 

automáticos; suportes de dados magnéticos e ópticos; disquetes; leitores de CD e DVD; 

écrans de projecção; canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; painéis 

de informação electrónicos; emissores de telecomunicações; aparelhos, discos, fitas e su-

portes para gravação de som; microfones; microprocessadores; telefones portáteis; postos 

radiotelefónicos e radiotelegráficos; processadores de texto e de dados; aparelhos de radar 

e de rádio; receptores áudio, vídeo e de telefone; equipamentos mãos-livres para telefones; 

transmissores telefónicos, de telecomunicações e de sinais electrónicos; walkie talkies.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102266

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de 

material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer 

de espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; 

fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; compilação 

e sistematização de bases de dados em informática; serviços de vendas a retalho e por 

grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso de produtos 

electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de 

dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições e feiras para fins 
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comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas pela Internet; sondagens de opinião; 

serviços de paginação «layout»; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria 

relacionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102267

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora, 

cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito 

via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de 

risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de 

débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros, 

prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; transferência 

electrónica de fundos; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados 

com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102268

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Aluguer de tempo de acesso às redes informáticas mundiais; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; comu-

nicações pelas redes telefónica móvel, fibra óptica, terminais de computador, telefónicas 

e telegráficas; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens com 

apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes, envio 

de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de 

envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por meios 

electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação 

e descodificação de sinais; transmissão de televisão e televisão por cabo; transmissão por 

satélite; serviços de teleconferência; fornecimento de unidades de telecomunicações para 
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discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso a portais de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso a portais mp3 na Internet; distribuição de música digital 

através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria rela-

cionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102269

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para acesso à distância; acopladores de informática e acústicos; agen-

das electrónicas; aparelhos de alta frequência; altifalantes e megafones; antenas; antenas 

de rádio; mastros para antenas sem fios; gravadores de mensagens e atendedores de cha-

madas telefónicas; aparelhos de ensino audiovisual; auscultadores; autómatos de música e 

juke boxes; bainhas para cabos eléctricos; unidades de banda magnética; baterias eléctri-

cas e solares; bobinas eléctricas e seus suportes; bobinas electromagnéticas; bobinas para 

impedir interferências electrónicas; cabos coaxiais, eléctricos e de fibra óptica; caixas de 

derivação, de fusíveis e de junção; calculadoras de bolso e máquinas de calcular; câmaras 

de vídeo, cinematográficas e fotográficas; carregadores de pilhas e para baterias eléctricas; 

cartões inteligentes de circuito integrado e magnéticos codificados; circuitos impressos e 

integrados; pulseiras magnéticas de identificação; codificadores magnéticos; leitores de 

códigos de barras; discos compactos de áudio, vídeo e dados informáticos; discos ópticos; 

periféricos de computador; programas de computador descarregáveis e gravados; jogos, 

sistemas operativos e interfaces para computador; computadores; impressoras e monito-

res para computadores; ratos de computador e seus tapetes; scanners para processamento 

de dados; computadores bloco de notas «Notebook» e portáteis; contadores de minutos 

automáticos; suportes de dados magnéticos e ópticos; disquetes; leitores de CD e DVD; 

écrans de projecção; canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; painéis 

de informação electrónicos; emissores de telecomunicações; aparelhos, discos, fitas e su-

portes para gravação de som; microfones; microprocessadores; telefones portáteis; postos 

radiotelefónicos e radiotelegráficos; processadores de texto e de dados; aparelhos de radar 

e de rádio; receptores áudio, vídeo e de telefone; equipamentos mãos-livres para telefones; 

transmissores telefónicos, de telecomunicações e de sinais electrónicos; walkie talkies.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102270

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de 

material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer 

de espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; 

fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; compilação 

e sistematização de bases de dados em informática; serviços de vendas a retalho e por 

grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso de produtos 

electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de 

dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições e feiras para fins 

comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas pela Internet; sondagens de opinião; 

serviços de paginação «layout»; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria 

relacionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102271

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora, 

cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito 

via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de 

risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de 

débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros, 

prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; transferência 

electrónica de fundos; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados 

com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102272

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Aluguer de tempo de acesso às redes informáticas mundiais; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; comu-

nicações pelas redes telefónica móvel, fibra óptica, terminais de computador, telefónicas 

e telegráficas; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens com 

apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes, envio 

de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de 

envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por meios 

electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação 

e descodificação de sinais; transmissão de televisão e televisão por cabo; transmissão por 

satélite; serviços de teleconferência; fornecimento de unidades de telecomunicações para 

discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso a portais de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso a portais mp3 na Internet; distribuição de música digital 

através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria rela-

cionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102273

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para acesso à distância; acopladores de informática e acústicos; agen-

das electrónicas; aparelhos de alta frequência; altifalantes e megafones; antenas; antenas 

de rádio; mastros para antenas sem fios; gravadores de mensagens e atendedores de cha-

madas telefónicas; aparelhos de ensino audiovisual; auscultadores; autómatos de música e 

juke boxes; bainhas para cabos eléctricos; unidades de banda magnética; baterias eléctri-

cas e solares; bobinas eléctricas e seus suportes; bobinas electromagnéticas; bobinas para 

impedir interferências electrónicas; cabos coaxiais, eléctricos e de fibra óptica; caixas de 

derivação, de fusíveis e de junção; calculadoras de bolso e máquinas de calcular; câmaras 

de vídeo, cinematográficas e fotográficas; carregadores de pilhas e para baterias eléctricas; 

cartões inteligentes de circuito integrado e magnéticos codificados; circuitos impressos e 

integrados; pulseiras magnéticas de identificação; codificadores magnéticos; leitores de 

códigos de barras; discos compactos de áudio, vídeo e dados informáticos; discos ópticos; 

periféricos de computador; programas de computador descarregáveis e gravados; jogos, 

sistemas operativos e interfaces para computador; computadores; impressoras e monito-

res para computadores; ratos de computador e seus tapetes; scanners para processamento 

de dados; computadores bloco de notas «Notebook» e portáteis; contadores de minutos 

automáticos; suportes de dados magnéticos e ópticos; disquetes; leitores de CD e DVD; 

écrans de projecção; canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; painéis 

de informação electrónicos; emissores de telecomunicações; aparelhos, discos, fitas e su-

portes para gravação de som; microfones; microprocessadores; telefones portáteis; postos 
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radiotelefónicos e radiotelegráficos; processadores de texto e de dados; aparelhos de radar 

e de rádio; receptores áudio, vídeo e de telefone; equipamentos mãos-livres para telefones; 

transmissores telefónicos, de telecomunicações e de sinais electrónicos; walkie talkies.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102274

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de 

material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer 

de espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; 

fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; compilação 

e sistematização de bases de dados em informática; serviços de vendas a retalho e por 

grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso de produtos 

electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de 

dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições e feiras para fins 

comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas pela Internet; sondagens de opinião; 

serviços de paginação «layout»; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria 

relacionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102275

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora, 

cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito 

via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de 

risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de 

débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros, 
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prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; transferência 

electrónica de fundos; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados 

com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102276

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Aluguer de tempo de acesso às redes informáticas mundiais; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; comu-

nicações pelas redes telefónica móvel, fibra óptica, terminais de computador, telefónicas 

e telegráficas; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens com 

apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes, envio 

de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de 

envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por meios 

electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação 

e descodificação de sinais; transmissão de televisão e televisão por cabo; transmissão por 

satélite; serviços de teleconferência; fornecimento de unidades de telecomunicações para 

discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso a portais de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso a portais mp3 na Internet; distribuição de música digital 

através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria rela-

cionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102277

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos para acesso à distância; acopladores de informática e acústicos; agen-

das electrónicas; aparelhos de alta frequência; altifalantes e megafones; antenas; antenas 

de rádio; mastros para antenas sem fios; gravadores de mensagens e atendedores de cha-

madas telefónicas; aparelhos de ensino audiovisual; auscultadores; autómatos de música e 

juke boxes; bainhas para cabos eléctricos; unidades de banda magnética; baterias eléctri-

cas e solares; bobinas eléctricas e seus suportes; bobinas electromagnéticas; bobinas para 

impedir interferências electrónicas; cabos coaxiais, eléctricos e de fibra óptica; caixas de 

derivação, de fusíveis e de junção; calculadoras de bolso e máquinas de calcular; câmaras 
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de vídeo, cinematográficas e fotográficas; carregadores de pilhas e para baterias eléctricas; 

cartões inteligentes de circuito integrado e magnéticos codificados; circuitos impressos e 

integrados; pulseiras magnéticas de identificação; codificadores magnéticos; leitores de 

códigos de barras; discos compactos de áudio, vídeo e dados informáticos; discos ópticos; 

periféricos de computador; programas de computador descarregáveis e gravados; jogos, 

sistemas operativos e interfaces para computador; computadores; impressoras e monito-

res para computadores; ratos de computador e seus tapetes; scanners para processamento 

de dados; computadores bloco de notas «Notebook» e portáteis; contadores de minutos 

automáticos; suportes de dados magnéticos e ópticos; disquetes; leitores de CD e DVD; 

écrans de projecção; canetas electrónicas; publicações electrónicas descarregáveis; painéis 

de informação electrónicos; emissores de telecomunicações; aparelhos, discos, fitas e su-

portes para gravação de som; microfones; microprocessadores; telefones portáteis; postos 

radiotelefónicos e radiotelegráficos; processadores de texto e de dados; aparelhos de radar 

e de rádio; receptores áudio, vídeo e de telefone; equipamentos mãos-livres para telefones; 

transmissores telefónicos, de telecomunicações e de sinais electrónicos; walkie talkies.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102278

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de 

vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de 

material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer 

de espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; 

fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; compilação 

e sistematização de bases de dados em informática; serviços de vendas a retalho e por 

grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso de produtos 

electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores, aparelhos e 

instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de 

dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições e feiras para fins 

comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas pela Internet; sondagens de opinião; 

serviços de paginação «layout»; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria 

relacionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102279

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31
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[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de te-

lecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora, 

cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito 

via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de 

risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de 

débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de 

débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros, 

prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; transferência 

electrónica de fundos; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados 

com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102280

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Aluguer de tempo de acesso às redes informáticas mundiais; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; comu-

nicações pelas redes telefónica móvel, fibra óptica, terminais de computador, telefónicas 

e telegráficas; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens com 

apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes, envio 

de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de 

envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por meios 

electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação 

e descodificação de sinais; transmissão de televisão e televisão por cabo; transmissão por 

satélite; serviços de teleconferência; fornecimento de unidades de telecomunicações para 

discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso a portais de música digital na 

Internet; fornecimento de acesso a portais mp3 na Internet; distribuição de música digital 

através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria rela-

cionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102281

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31



N.º 37 — 16-9-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19463

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Providenciar bases de dados de computadores, electrónicas e on-line na área do entreteni-

mento e nas áreas de grupos com interesses secundários, universitários, sociais e comuni-

tários; serviços de partilha de vídeos e de partilha de fotografias; diários e «web logs» elec-

trónicos, com conteúdos específicos ou criados pelos utilizadores; serviços de publicações 

electrónicas para terceiros; serviços de entretenimento, nomeadamente facilitando serviços 

de jogos interactivos de jogadores múltiplos ou jogadores individuais para jogos jogados 

via computadores ou redes de comunicação; providenciar informações sobre jogos de com-

putador on-line e jogos de vídeo via computadores ou redes de comunicação; organização 

e condução de competições para jogadores de vídeo e jogadores de jogos de computador; 

serviços de educação e divertimento; actividades desportivas e culturais; serviços de educa-

ção, ensino e formação à base de computador e assistidos por computador; serviços de cria-

ção de imagens digitais; serviços de divertimento e educação, nomeadamente fornecimento 

de material de texto, vídeo, áudio e multimédia; serviços de divertimento, nomeadamente 

fornecimento de jogos de computador; serviços de divertimento e educação, nomeadamen-

te, livros electrónicos, revistas, jornais, diários, periódicos e outras publicações; serviços 

de divertimento e educação, nomeadamente fornecimento de informação, bases de dados, 

directórios, e podcasts em matéria de divertimento, publicidade, notícias, eventos actuais, 

história, desportos, jogos, média, eventos e actividades culturais tempos livres, publicações, 

tecnologia e outros temas; serviços de divertimento e educação, nomeadamente actuações 

ao vivo, eventos desportivos, eventos culturais, e palestras; serviços de divertimento e edu-

cação, nomeadamente organizar e realizar exposições, exibições, exposições, sessões de 

formação prática, seminários, formação e conferências; informação, consultoria e serviços 

de consultoria relacionada com todos os atrás referidos; publicação de diagramas, imagens 

e fotografias; serviços de educação, formação e de instrução relacionados com telecomu-

nicações, computadores, programas de computador, concepção de «websites», comércio 

electrónico, gestão de negócios e publicidade; provisão tanto interactiva como não interac-

tiva de educação, recreação, instrução, ensino e formação; concepção de cursos, exames e 

qualificações educacionais; entretenimento providenciado via meios electrónicos e digitais 

interactivos; preparação, organização, apresentação e condução de eventos e competições 

para fins educacionais e de entretenimento; serviços de agência de bilhetes para entrete-

nimento; informação relacionada com entretenimento ou educação, providenciada «on-

-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; provisão de música 

digital (não descarregável) da Internet; provisão de música digital (não descarregável) de 

«websites»na Internet de MP3 («Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3»); serviços 

de entretenimento e de educação relacionados com o planeamento, produção e distribuição 

de som, imagens, música digital, filmes, material de áudio, visual ou audiovisual ao vivo 

ou gravado para difusão por cabos terrestres, canais de satélite, Internet sistemas sem fios 

ou de «wire-link» e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento musical; 

aluguer de gravações de som; preparação de programas de entretenimento, educacionais, 

documentários e de notícias para difusão; serviços de reportagens; informação relacionada 

com eventos desportivos ou culturais, actualidades e notícias de última hora providenciada 

por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou por outros meios electrónicos; 

produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; provisão de informação, dados, gráfi-

cos, som, música, vídeos, animação e texto para fins de entretenimento; serviços de jogo; 

provisão de instalações para clubes recreativos, desportivos e de ginásio; espectáculos de 
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grupos musicais; serviços de clube de entretenimento, discoteca, desfile de modas e de 

clube nocturno; serviços de clube relacionados com entretenimento, educação e cultura; 

organização, condução e provisão das conferências, convenções, congressos, seminários e 

«workshops» de formação; organização e condução de exibições, desfiles de modas, exposi-

ções educacionais e espectáculos e exposições culturais; serviços de galeria e de exposições 

de arte; serviços de galeria de arte relacionados com o aluguer de belas artes; serviços de 

formação relacionados com a saúde e a segurança ocupacionais, conservação do ambiente; 

provisão de aulas sobre charutos, aulas de provas de vinhos; provisão de informação de 

educacional sobre materiais de pesquisa e agenciamento; serviços de preparação, organiza-

ção, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção na produção 

de programas para difusão; serviços de instrução relacionados com a operação de máqui-

nas e equipamento, incluindo equipamento audiovisual, que é usado para a produção de 

programas para difusão; provisão de estúdios de áudio e visuais; provisão de instalações 

para desporto; provisão de instalações para filmes, exposições, peças de teatro, música ou 

formação educacional; agências de reserva de bilhetes para entretenimento; aluguer e ar-

rendamento de filmes (filmes cinematográficos) aluguer e arrendamento de instrumentos 

musicais; aluguer e arrendamento 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; provisão de jogos de vídeo, 

jogos de computador, som ou imagens, ou filmes através de telecomunicações ou redes de 

computadores; provisão de jogos de computador e competições «on-line»; aluguer de fitas 

de vídeo pré-gravadas; aluguer e arrendamento de máquinas de jogos; empréstimo de equi-

pamento de jogos do tipo de salão de jogos; empréstimo de quadros; fotografia; tradução; 

interpretação; provisão de notícias; serviços de consultadoria, informação e aconselhamen-

to relacionados com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102282

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[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 : 35

[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, joa-

lharia, 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; 
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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/102283

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[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, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão de informação sobre transportes, 

transporte de passageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de veículos, serviços 

de estacionamento de carros, serviços de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de «sightseeing», tratamento («handling») de armaze-

namento e transporte de bagagem para os passageiros, fretamento de aviões, navios e/ou 

veículos, aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102284

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[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 informação de entretenimento providenciados «on-line» a partir de uma base 

de dados de computador ou da Internet ou de outra rede de comunicação, serviços de en-

tretenimento 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 organi-

zação de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições para fins 

desportivos, musicais, culturais, produção e distribuição de programas de rádio e de tele-

visão, produção e distribuição de películas e apresentações de entretenimento ao vivo, ser-

viços de estúdio de cinema e de televisão, serviços de entretenimento de filmes, de entrete-

nimento 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 comu-

nicação, aluguer de câmaras de vídeo e fitas de vídeo, equipamentos e aparelhos cinema-

tográficos e audiovisuais, serviços de aquisição de bilhetes, parques de diversões, parques 

temáticos, centros de jogos, provisão de instalações de divertimento e de entretenimento, 
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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, serviços de clubes de 

entretenimento, «health club», serviços de ginásio, provisão de serviços de informação rela-

cionados com actividades desportivas, culturais, de artes e artesanatos e sociais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102285

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[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, restaurantes, restaurantes «self-service», restaurantes «hot pot», 

restaurantes de grelhados, cantinas, «snack-bars», bares de «sashimi» e de «sushi», balcões 

de comida rápida, cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão («lounge»), serviços de pro-

visão 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/102286

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[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 : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de spa, de salão de beleza, de salão de cabeleireiro e terapêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102287

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPORATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; água de «toilette»; pacote de máscaras; preparações de limpeza; sabonetes 

para uso pessoal; aromas para bebidas (óleos essenciais); aromáticos; elixires orais (excepto 

para finalidades médicas); dentífricos; champôs.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102288

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPORATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos nutricionais compostos principalmente por ácido hialurónico extraído da car-

ne; suplementos nutricionais compostos principalmente por colagénio extraído da carne; 

suplementos nutricionais compostos principalmente por colagénio extraído de peixe, crus-

táceos e moluscos; preparações de vitaminas; analgésicos; preparações farmacêuticas; be-

bidas medicinais; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; produtos de limpeza 

para a higiene feminina; geleia real para fins médicos; suplementos dietéticos de geleia real.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102289

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPORATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Produtos alimentares feitos a partir de fruta; produtos vegetais transformados; alimentos 

vegetais fermentados; sumos de vegetais para cozinhar; alimentos preparados a partir de 

coalho de feijão (tofu); frutos secos; feijões (conservados); ovos comestíveis; produtos de 

carne transformados; produtos lácteos transformados; algas torradas; óleos e gorduras co-

mestíveis; produtos de algas transformados; produtos alimentares feitos a partir de peixe, 

crustáceos e moluscos; alimentos funcionais de saúde à base principalmente de extractos 

de carne; alimentos funcionais de saúde à base principalmente de extractos de peixe, crus-

táceos e moluscos; alimentos funcionais de saúde à base principalmente de extractos vege-

tais; geleias de fruta; geleias (não sendo de confeitaria).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102290

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPORATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Confeitaria na forma de geleia; café; chá; bebidas à base de chá; doçaria; arroz cozido; con-

dimentos; preparações de cereais; aperitivos à base de cereais; pasta de pimenta fermenta-

da (gochu-jang); vinagre aromatizado; geleia real (excepto para finalidades médicas); mel; 

molhos (condimentos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102291

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPORATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Água gaseificada; água engarrafada; bebidas de mistura; sumo de fruta; bebidas não alcoó-

licas contendo vinagre; preparações para fazer bebidas; fruta em pó para bebidas; xaropes 

para bebidas; sumos de vegetais (bebidas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102292

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPORATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; água de «toilette»; pacote de máscaras; preparações de limpeza; sabonetes 

para uso pessoal; aromas para bebidas (óleos essenciais); aromáticos; elixires orais (excepto 

para finalidades médicas); dentífricos; champôs.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102293

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPORATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos nutricionais compostos principalmente por ácido hialurónico extraído da car-

ne; suplementos nutricionais compostos principalmente por colagénio extraído da carne; 

suplementos nutricionais compostos principalmente por colagénio extraído de peixe, crus-

táceos e moluscos; preparações de vitaminas; analgésicos; preparações farmacêuticas; be-

bidas medicinais; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; produtos de limpeza 

para a higiene feminina; geleia real para fins médicos; suplementos dietéticos de geleia real.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102294

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPORATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Produtos alimentares feitos a partir de fruta; produtos vegetais transformados; alimentos 

vegetais fermentados; sumos de vegetais para cozinhar; alimentos preparados a partir de 

coalho de feijão (tofu); frutos secos; feijões (conservados); ovos comestíveis; produtos de 

carne transformados; produtos lácteos transformados; algas torradas; óleos e gorduras co-

mestíveis; produtos de algas transformados; produtos alimentares feitos a partir de peixe, 

crustáceos e moluscos; alimentos funcionais de saúde à base principalmente de extractos 

de carne; alimentos funcionais de saúde à base principalmente de extractos de peixe, crus-

táceos e moluscos; alimentos funcionais de saúde à base principalmente de extractos vege-

tais; geleias de fruta; geleias (não sendo de confeitaria).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102295

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPORATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Confeitaria na forma de geleia; café; chá; bebidas à base de chá; doçaria; arroz cozido; con-

dimentos; preparações de cereais; aperitivos à base de cereais; pasta de pimenta fermenta-

da (gochu-jang); vinagre aromatizado; geleia real (excepto para finalidades médicas); mel; 

molhos (condimentos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102296

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPORATION

 地址 Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Água gaseificada; água engarrafada; bebidas de mistura; sumo de fruta; bebidas não alcoó-

licas contendo vinagre; preparações para fazer bebidas; fruta em pó para bebidas; xaropes 

para bebidas; sumos de vegetais (bebidas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102300

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Axiata Group Berhad

 地址 Endereço : Level 5, Corporate Headquarters, Axiata Tower, 9 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur 

Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; transmissão electrónica e digital de dados e voz; transmissão 

de imagens audiovisuais; serviços de telefones celulares; comunicações por telefone; trans-

missão de mensagens e imagens assistida por computador; serviços de correio electrónico; 

serviços de correio de voz; serviços de comunicações por telefax; serviços de telégrafo; ser-

viços de atendimento de chamadas (telefone ou outras meios de comunicação electrónica); 

teleconferência (áudio e vídeo); aluguer de aparelhos de telecomunicações nomeadamente 

telefones; fornecimento de informações sobre telecomunicações; tudo incluído na Classe 38.

[540] 商標 Marca : 



N.º 37 — 16-9-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19471

[210] 編號 N.º : N/102301

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Axiata Group Berhad

 地址 Endereço : Level 5, Corporate Headquarters, Axiata Tower, 9 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur 

Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; transmissão electrónica e digital de dados e voz; transmissão 

de imagens audiovisuais; serviços de telefones celulares; comunicações por telefone; trans-

missão de mensagens e imagens assistida por computador; serviços de correio electrónico; 

serviços de correio de voz; serviços de comunicações por telefax; serviços de telégrafo; ser-

viços de atendimento de chamadas (telefone ou outras meios de comunicação electrónica); 

teleconferência (áudio e vídeo); aluguer de aparelhos de telecomunicações nomeadamente 

telefones; fornecimento de informações sobre telecomunicações; tudo incluído na Classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102302

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Axiata Group Berhad

 地址 Endereço : Level 5, Corporate Headquarters, Axiata Tower, 9 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur 

Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; transmissão electrónica e digital de dados e voz; transmissão 

de imagens audiovisuais; serviços de telefones celulares; comunicações por telefone; trans-

missão de mensagens e imagens assistida por computador; serviços de correio electrónico; 

serviços de correio de voz; serviços de comunicações por telefax; serviços de telégrafo; ser-

viços de atendimento de chamadas (telefone ou outras meios de comunicação electrónica); 

teleconferência (áudio e vídeo); aluguer de aparelhos de telecomunicações nomeadamente 

telefones; fornecimento de informações sobre telecomunicações; tudo incluído na Classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, laranja claro, laranja escuro, tons de roxo, vermelho e cor-de-rosa.
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[210] 編號 N.º : N/102303

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Axiata Group Berhad

 地址 Endereço : Level 5, Corporate Headquarters, Axiata Tower, 9 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur 

Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; transmissão electrónica e digital de dados e voz; transmissão 

de imagens audiovisuais; serviços de telefones celulares; comunicações por telefone; trans-

missão de mensagens e imagens assistida por computador; serviços de correio electrónico; 

serviços de correio de voz; serviços de comunicações por telefax; serviços de telégrafo; ser-

viços de atendimento de chamadas (telefone ou outras meios de comunicação electrónica); 

teleconferência (áudio e vídeo); aluguer de aparelhos de telecomunicações nomeadamente 

telefones; fornecimento de informações sobre telecomunicações; tudo incluído na Classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102304

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Axiata Group Berhad

 地址 Endereço : Level 5, Corporate Headquarters, Axiata Tower, 9 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur 

Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; transmissão electrónica e digital de dados e voz; transmissão 

de imagens audiovisuais; serviços de telefones celulares; comunicações por telefone; trans-

missão de mensagens e imagens assistida por computador; serviços de correio electrónico; 

serviços de correio de voz; serviços de comunicações por telefax; serviços de telégrafo; ser-

viços de atendimento de chamadas (telefone ou outras meios de comunicação electrónica); 

teleconferência (áudio e vídeo); aluguer de aparelhos de telecomunicações nomeadamente 

telefones; fornecimento de informações sobre telecomunicações; tudo incluído na Classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo, laranja claro, laranja escuro, tons de roxo, vermelho e cor-de-rosa.

[210] 編號 N.º : N/102307

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Merck KGaA
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 地址 Endereço : Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 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 : Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102308

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Smith Mountain Industries, Inc.

 地址 Endereço : 1000 Dillard Drive, Forest, Virginia 24551, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Velas; velas aromáticas; ceras aromáticas (wax melts).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102309

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/31

[730] 申請人 Requerente : Smith Mountain Industries, Inc.

 地址 Endereço : 1000 Dillard Drive, Forest, Virginia 24551, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Velas; velas aromáticas; ceras aromáticas (wax melts).

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/086856 2015/08/21 2015/08/21 UniCharm Corporation 05

N/088446 2015/08/21 2015/08/21 Madonna Ciccone 10

N/088447 2015/08/21 2015/08/21 Madonna Ciccone 21

N/093514 2015/08/21 2015/08/21 CHARLES FARAUD Société par Actions Simplifiée (SAS) 29

N/093741 2015/08/21 2015/08/21 CHARLES FARAUD Société par Actions Simplifiée (SAS) 29

N/093975 2015/08/21 2015/08/21 ALVEAN SUGAR INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO 

LTDA.

35

N/093976 2015/08/21 2015/08/21 ALVEAN SUGAR INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO 

LTDA.

36

N/094045 2015/08/21 2015/08/21 MHWirth GmbH 07

N/094046 2015/08/21 2015/08/21 MHWirth GmbH 09

N/094047 2015/08/21 2015/08/21 MHWirth GmbH 35

N/094048 2015/08/21 2015/08/21 MHWirth GmbH 42

N/094049 2015/08/21 2015/08/21 MHWirth GmbH 07

N/094050 2015/08/21 2015/08/21 MHWirth GmbH 09

N/094051 2015/08/21 2015/08/21 MHWirth GmbH 35

N/094052 2015/08/21 2015/08/21 MHWirth GmbH 42

N/094649 2015/08/21 2015/08/21 Scientific Games Corporation 09

N/094650 2015/08/21 2015/08/21 Scientific Games Corporation 28

N/094651 2015/08/21 2015/08/21 Scientific Games Corporation 41

N/094652 2015/08/21 2015/08/21 Scientific Games Corporation 09

N/094653 2015/08/21 2015/08/21 Scientific Games Corporation 41

N/094654 2015/08/21 2015/08/21 Scientific Games Corporation 09

N/094655 2015/08/21 2015/08/21 Scientific Games Corporation 28

N/094656 2015/08/21 2015/08/21 Scientific Games Corporation 41

N/094888 2015/08/21 2015/08/21 AKS Co., LTD. 41

N/095284 2015/08/21 2015/08/21 STAHLMEYER FOODS, INC. 29

N/095285 2015/08/21 2015/08/21 STAHLMEYER FOODS, INC. 30

N/095448 2015/08/21 2015/08/21 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 09

N/095449 2015/08/21 2015/08/21 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/095502 2015/08/21 2015/08/21 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 09

N/095503 2015/08/21 2015/08/21 珠海市華麗妮商貿有限公司 14

N/095504 2015/08/21 2015/08/21 福建舒而美衛生用品有限公司 03
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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/095505 2015/08/21 2015/08/21 福建舒而美衛生用品有限公司 05

N/095508 2015/08/21 2015/08/21 Steffen Schraut GmbH 03

N/095509 2015/08/21 2015/08/21 Steffen Schraut GmbH 09

N/095510 2015/08/21 2015/08/21 Steffen Schraut GmbH 14

N/095511 2015/08/21 2015/08/21 Steffen Schraut GmbH 18

N/095512 2015/08/21 2015/08/21 Steffen Schraut GmbH 25

N/095513 2015/08/21 2015/08/21 CJ E&M Corporation 28

N/095514 2015/08/21 2015/08/21 Dun & Bradstreet International, Ltd. 35

N/095515 2015/08/21 2015/08/21 Dun & Bradstreet International, Ltd. 36

N/095555 2015/08/21 2015/08/21 HEMPEL A/S 02

N/095556 2015/08/21 2015/08/21 HEMPEL A/S 19

N/095557 2015/08/21 2015/08/21 HEMPEL A/S 37

N/095583 2015/08/21 2015/08/21 Dun & Bradstreet International, Ltd. 35

N/095584 2015/08/21 2015/08/21 Dun & Bradstreet International, Ltd. 36

N/095629 2015/08/21 2015/08/21 Julie NGUYEN VAN THAN 03

N/095630 2015/08/21 2015/08/21 GTECH Canada ULC 28

N/095631 2015/08/21 2015/08/21 GTECH Canada ULC 28

N/095632 2015/08/21 2015/08/21 GTECH Canada ULC 28

N/095641 2015/08/21 2015/08/21 Xerox Corporation 09

N/095646 2015/08/21 2015/08/21 MR B CONCEPTS LIMITED 30

N/095647 2015/08/21 2015/08/21 MR B CONCEPTS LIMITED 32

N/095648 2015/08/21 2015/08/21 MR B CONCEPTS LIMITED 35

N/095649 2015/08/21 2015/08/21 MR B CONCEPTS LIMITED 43

N/096007 2015/08/21 2015/08/21 優尼科設計公司

UNIQUE DESIGN CO., LTD.

05

N/096008 2015/08/21 2015/08/21 優尼科設計公司

UNIQUE DESIGN CO., LTD.

30

N/096019 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096020 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096021 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096022 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096023 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096024 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096025 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096026 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09
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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/096027 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096028 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096029 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096030 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 10

N/096031 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 14

N/096032 2015/08/21 2015/08/21 大眾汽車股份公司

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

12

N/096033 2015/08/21 2015/08/21 大眾汽車股份公司

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

35

N/096034 2015/08/21 2015/08/21 大眾汽車股份公司

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

37

N/096035 2015/08/21 2015/08/21 大眾汽車股份公司

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

12

N/096036 2015/08/21 2015/08/21 大眾汽車股份公司

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

35

N/096037 2015/08/21 2015/08/21 大眾汽車股份公司

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

37

N/096085 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096086 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096087 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096088 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 42

N/096089 2015/08/21 2015/08/21 北京博睿恒豐商貿有限公司 14

N/096090 2015/08/21 2015/08/21 北京博睿恒豐商貿有限公司 25

N/096101 2015/08/21 2015/08/21 BIOTROPICS MALAYSIA BERHAD 05

N/096110 2015/08/21 2015/08/21 HANMI SCIENCE CO., LTD. 05

N/096111 2015/08/21 2015/08/21 HANMI SCIENCE CO., LTD. 29

N/096128 2015/08/21 2015/08/21 Amerlux, LLC 11

N/096271 2015/08/21 2015/08/21 LA CASA VHERNIER S.p.A. 14

N/096340 2015/08/21 2015/08/21 Abercrombie & Fitch Europe SA 03

N/096341 2015/08/21 2015/08/21 Abercrombie & Fitch Europe SA 03

N/096342 2015/08/21 2015/08/21 Abercrombie & Fitch Europe SA 03

N/096343 2015/08/21 2015/08/21 Abercrombie & Fitch Europe SA 03

N/096344 2015/08/21 2015/08/21 Abercrombie & Fitch Europe SA 03

N/096345 2015/08/21 2015/08/21 Abercrombie & Fitch Europe SA 03

N/096346 2015/08/21 2015/08/21 Abercrombie & Fitch Europe SA 03

N/096347 2015/08/21 2015/08/21 BERNARD EHRET DESIGN 18



N.º 37 — 16-9-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19477

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/096352 2015/08/21 2015/08/21 Chivas Holdings (IP) Limited 33

N/096353 2015/08/21 2015/08/21 Chivas Holdings (IP) Limited 33

N/096367 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096368 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 14

N/096369 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 09

N/096370 2015/08/21 2015/08/21 Apple Inc. 14

N/096371 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 25

N/096372 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 32

N/096373 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 35

N/096374 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 41

N/096375 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 43

N/096376 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 25

N/096377 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 32

N/096378 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 35

N/096379 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 41

N/096380 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 43

N/096381 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 25

N/096382 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 32

N/096383 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 35

N/096384 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 41

N/096385 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 43

N/096386 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 25

N/096387 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 32

N/096388 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 35

N/096389 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 41

N/096390 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 43

N/096391 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 25

N/096392 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 32

N/096393 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 35

N/096394 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 41

N/096395 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 43

N/096396 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 25

N/096397 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 32

N/096398 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 35
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編號

N.º
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Data de  
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Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/096399 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 41

N/096400 2015/08/21 2015/08/21 PepsiCo, Inc. 43

N/096401 2015/08/21 2015/08/21 Société Jas Hennessy & Co. 33

N/096402 2015/08/21 2015/08/21 Société Jas Hennessy & Co. 33

N/096505 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 16

N/096506 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 19

N/096507 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 35

N/096508 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 36

N/096509 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 37

N/096510 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 38

N/096511 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 39

N/096512 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 41

N/096513 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 42

N/096514 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 43

N/096515 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 45

N/096516 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 16

N/096517 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 19

N/096518 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 35

N/096519 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 36

N/096520 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 37

N/096521 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 38

N/096522 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 39

N/096523 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 41

N/096524 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 42

N/096525 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 43

N/096526 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 45

N/096527 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 16

N/096528 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 19

N/096529 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 35

N/096530 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 36

N/096531 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 37

N/096532 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 38

N/096533 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 39

N/096534 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 41
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N/096535 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 42

N/096536 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 43

N/096537 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 45

N/096538 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 16

N/096539 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 19

N/096540 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 35

N/096541 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 36

N/096542 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 37

N/096543 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 38

N/096544 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 39

N/096545 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 41

N/096546 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 42

N/096547 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 43

N/096548 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 45

N/096549 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 16

N/096550 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 19

N/096551 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 35

N/096552 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 36

N/096553 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 37

N/096554 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 38

N/096555 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 39

N/096556 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 41

N/096557 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 42

N/096558 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 43

N/096559 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 45

N/096560 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 16

N/096561 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 19

N/096562 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 35

N/096563 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 36

N/096564 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 37

N/096565 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 38

N/096566 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 39

N/096567 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 41

N/096568 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 42
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N/096569 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 43

N/096570 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 45

N/096571 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 16

N/096572 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 19

N/096574 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 36

N/096575 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 37

N/096576 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 38

N/096577 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 39

N/096578 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 41

N/096579 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 42

N/096580 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 43

N/096581 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 45

N/096582 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 16

N/096583 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 19

N/096584 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 35

N/096585 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 36

N/096586 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 37

N/096587 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 38

N/096588 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 39

N/096589 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 41

N/096590 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 42

N/096591 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 43

N/096592 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 45

N/096593 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 16

N/096594 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 19

N/096595 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 35

N/096596 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 36

N/096597 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 37

N/096598 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 38

N/096599 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 39

N/096600 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 41

N/096601 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 42

N/096602 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 43

N/096603 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 45
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N/096604 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 16

N/096605 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 19

N/096606 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 35

N/096607 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 36

N/096608 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 37

N/096609 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 38

N/096610 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 39

N/096611 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 41

N/096612 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 42

N/096613 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 43

N/096614 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 45

N/096615 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 16

N/096616 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 19

N/096617 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 35

N/096618 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 36

N/096619 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 37

N/096620 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 38

N/096621 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 39

N/096622 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 41

N/096623 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 42

N/096624 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 43

N/096625 2015/08/21 2015/08/21 Cheung Kong Property Holdings Limited 45

N/096657 2015/08/21 2015/08/21 蘇州恒祥進出口有限公司

SUZHOU HENGXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD. 

07

N/096658 2015/08/21 2015/08/21 深圳市森美麗服裝連鎖店有限公司 25

N/096659 2015/08/21 2015/08/21 Goyogo IP Inc. 43

N/096660 2015/08/21 2015/08/21 張少華

CHEONG SIO WA

18

N/096661 2015/08/21 2015/08/21 張少華

CHEONG SIO WA

25

N/096662 2015/08/21 2015/08/21 張少華

CHEONG SIO WA

35

N/096663 2015/08/21 2015/08/21 張少華

CHEONG SIO WA

03

N/096664 2015/08/21 2015/08/21 張少華

CHEONG SIO WA

14
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N/096665 2015/08/21 2015/08/21 張少華

CHEONG SIO WA

18

N/096666 2015/08/21 2015/08/21 張少華

CHEONG SIO WA

25

N/096669 2015/08/21 2015/08/21 R.C. RODLAN CORPORATION N.V. 34

N/096670 2015/08/21 2015/08/21 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

09

N/096671 2015/08/21 2015/08/21 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

35

N/096672 2015/08/21 2015/08/21 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

37

N/096673 2015/08/21 2015/08/21 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

38

N/096674 2015/08/21 2015/08/21 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

42

N/096675 2015/08/21 2015/08/21 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

09

N/096676 2015/08/21 2015/08/21 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

35

N/096677 2015/08/21 2015/08/21 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

37

N/096678 2015/08/21 2015/08/21 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

38

N/096679 2015/08/21 2015/08/21 華為技術有限公司

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

42

N/096682 2015/08/21 2015/08/21 The Absolut Company Aktiebolag 33

N/096683 2015/08/21 2015/08/21 實盈聯合集團有限公司

SUREWIN UNION GROUP LIMITED

35

N/096684 2015/08/21 2015/08/21 實盈聯合集團有限公司

SUREWIN UNION GROUP LIMITED

36

N/096685 2015/08/21 2015/08/21 實盈聯合集團有限公司

SUREWIN UNION GROUP LIMITED

39

N/096686 2015/08/21 2015/08/21 實盈聯合集團有限公司

SUREWIN UNION GROUP LIMITED

41

N/096687 2015/08/21 2015/08/21 實盈聯合集團有限公司

SUREWIN UNION GROUP LIMITED

43

N/096723 2015/08/21 2015/08/21 MARTELL & CO 33

N/096724 2015/08/21 2015/08/21 MARTELL & CO 33

N/096725 2015/08/21 2015/08/21 MARTELL & CO 33

N/096726 2015/08/21 2015/08/21 MARTELL & CO 33
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N/096727 2015/08/21 2015/08/21 MARTELL & CO 33

N/096728 2015/08/21 2015/08/21 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 28

N/096734 2015/08/21 2015/08/21 鮮豐食品有限公司 35

N/096735 2015/08/21 2015/08/21 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/096736 2015/08/21 2015/08/21 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/096737 2015/08/21 2015/08/21 Kurt Geiger Limited 03

N/096738 2015/08/21 2015/08/21 Kurt Geiger Limited 09

N/096739 2015/08/21 2015/08/21 Kurt Geiger Limited 14

N/096740 2015/08/21 2015/08/21 Kurt Geiger Limited 18

N/096741 2015/08/21 2015/08/21 Kurt Geiger Limited 25

N/096742 2015/08/21 2015/08/21 Kurt Geiger Limited 35

N/096760 2015/08/21 2015/08/21 寧波優壹美潤化妝品有限公司 03

N/096761 2015/08/21 2015/08/21 寧波優壹美潤化妝品有限公司 10

N/096763 2015/08/21 2015/08/21 上海艾泊斯淨化科技有限公司 11

N/096764 2015/08/21 2015/08/21 上海艾泊斯淨化科技有限公司 11

N/096765 2015/08/21 2015/08/21 Vistra Group Holdings S.A. 45

N/096766 2015/08/21 2015/08/21 Vistra Group Holdings S.A. 36

N/096767 2015/08/21 2015/08/21 Vistra Group Holdings S.A. 35

N/096768 2015/08/21 2015/08/21 Vistra Group Holdings S.A. 36

N/096769 2015/08/21 2015/08/21 Vistra Group Holdings S.A. 45

N/096779 2015/08/21 2015/08/21 ISAIA & ISAIA S.p.A. 14

N/096780 2015/08/21 2015/08/21 ISAIA & ISAIA S.p.A. 18

N/096781 2015/08/21 2015/08/21 ISAIA & ISAIA S.p.A. 25

N/096783 2015/08/21 2015/08/21 HONDA MOTOR CO., LTD. 12

N/096784 2015/08/21 2015/08/21 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 03

N/096785 2015/08/21 2015/08/21 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 03

N/096786 2015/08/21 2015/08/21 Watson Enterprises Limited 03

N/096787 2015/08/21 2015/08/21 Watson Enterprises Limited 03

N/096796 2015/08/21 2015/08/21 佳鑫有限公司 30

N/096797 2015/08/21 2015/08/21 佳鑫有限公司 43

N/096821 2015/08/21 2015/08/21 寧波優壹美潤化妝品有限公司 35

N/096822 2015/08/21 2015/08/21 寧波優壹美潤化妝品有限公司 35

N/096823 2015/08/21 2015/08/21 汕頭市澄海區聯環玩具工藝有限公司 28

N/096824 2015/08/21 2015/08/21 司徒永信

Szeto Wing Shun Ivan

42

N/096829 2015/08/21 2015/08/21 Nicholas Kirkwood Limited 18



19484 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 37 期 —— 2015 年 9 月 16 日

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/096830 2015/08/21 2015/08/21 Nicholas Kirkwood Limited 25

N/096831 2015/08/21 2015/08/21 Nicholas Kirkwood Limited 35

N/096832 2015/08/21 2015/08/21 美盈餐飲有限公司

BRIGHT GAIN RESTAURANTE COMPANHIA, LIMITADA

43

N/096837 2015/08/21 2015/08/21 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/096842 2015/08/21 2015/08/21 HOUSE OF AMBER ApS 14

N/096843 2015/08/21 2015/08/21 HOUSE OF AMBER ApS 20

N/096844 2015/08/21 2015/08/21 HOUSE OF AMBER ApS 35

N/096845 2015/08/21 2015/08/21 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 28

N/096846 2015/08/21 2015/08/21 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 28

N/096853 2015/08/21 2015/08/21 錢納利咖啡有限公司 43

N/096856 2015/08/21 2015/08/21 資豐鮑魚食品有限公司 29

N/096859 2015/08/21 2015/08/21 KATE SPADE LLC 11

N/096862 2015/08/21 2015/08/21 BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD 28

N/096864 2015/08/21 2015/08/21 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/096865 2015/08/21 2015/08/21 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/096867 2015/08/21 2015/08/21 AbbVie Ireland Unlimited Company 05

N/096868 2015/08/21 2015/08/21 AbbVie Ireland Unlimited Company 05

N/096869 2015/08/21 2015/08/21 AbbVie Ireland Unlimited Company 05

N/096871 2015/08/21 2015/08/21 燎原國際藥業集團（澳門）有限公司 05

N/096872 2015/08/21 2015/08/21 燎原國際藥業集團（澳門）有限公司 10

N/096875 2015/08/21 2015/08/21 重慶朋辰商貿有限公司 20

N/096876 2015/08/21 2015/08/21 重慶朋辰商貿有限公司 29

N/096877 2015/08/21 2015/08/21 重慶朋辰商貿有限公司 35

N/096878 2015/08/21 2015/08/21 重慶舞動食品有限公司 29

N/096879 2015/08/21 2015/08/21 重慶四環醫藥有限責任公司 35

N/096880 2015/08/21 2015/08/21 礫石酒店有限公司

LUXEL HOTEL LIMITED

43

N/096881 2015/08/21 2015/08/21 礫石酒店有限公司

LUXEL HOTEL LIMITED

43

N/096882 2015/08/21 2015/08/21 礫石酒店有限公司

LUXEL HOTEL LIMITED

43

N/096883 2015/08/21 2015/08/21 堡豐（澳門）貿易有限公司 30

N/096884 2015/08/21 2015/08/21 堡豐（澳門）貿易有限公司 31

N/096885 2015/08/21 2015/08/21 堡豐（澳門）貿易有限公司 43

N/096886 2015/08/21 2015/08/21 THIRTYONE PRODUCTION, LLC 33

N/096890 2015/08/21 2015/08/21 Cartier International AG 14
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N/096893 2015/08/21 2015/08/21 NAT I O NA L F E D E R AT I O N O F AG R I C U LT U R A L 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZENNOH)

29

N/096894 2015/08/21 2015/08/21 NAT I O NA L F E D E R AT I O N O F AG R I C U LT U R A L 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZENNOH)

30

N/096895 2015/08/21 2015/08/21 NAT I O NA L F E D E R AT I O N O F AG R I C U LT U R A L 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZENNOH)

31

N/096896 2015/08/21 2015/08/21 NAT I O NA L F E D E R AT I O N O F AG R I C U LT U R A L 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZENNOH)

32

N/096897 2015/08/21 2015/08/21 NAT I O NA L F E D E R AT I O N O F AG R I C U LT U R A L 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZENNOH)

33

N/096898 2015/08/21 2015/08/21 NAT I O NA L F E D E R AT I O N O F AG R I C U LT U R A L 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZENNOH)

43

N/096899 2015/08/21 2015/08/21 NAT I O NA L F E D E R AT I O N O F AG R I C U LT U R A L 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZENNOH)

29

N/096900 2015/08/21 2015/08/21 NAT I O NA L F E D E R AT I O N O F AG R I C U LT U R A L 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZENNOH)

30

N/096901 2015/08/21 2015/08/21 NAT I O NA L F E D E R AT I O N O F AG R I C U LT U R A L 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZENNOH)

31

N/096902 2015/08/21 2015/08/21 NAT I O NA L F E D E R AT I O N O F AG R I C U LT U R A L 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZENNOH)

32

N/096903 2015/08/21 2015/08/21 NAT I O NA L F E D E R AT I O N O F AG R I C U LT U R A L 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZENNOH)

33

N/096904 2015/08/21 2015/08/21 NAT I O NA L F E D E R AT I O N O F AG R I C U LT U R A L 

COOPERATIVE ASSOCIATIONS (ZENNOH)

43

N/096916 2015/08/21 2015/08/21 專印有限公司

PRO IMPRIMIR LIMITADA

16

N/096917 2015/08/21 2015/08/21 專印有限公司

PRO IMPRIMIR LIMITADA

16

N/096918 2015/08/21 2015/08/21 專印有限公司

PRO IMPRIMIR LIMITADA

26

N/096919 2015/08/21 2015/08/21 專印有限公司

PRO IMPRIMIR LIMITADA

26

N/096924 2015/08/21 2015/08/21 SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED 03

N/096925 2015/08/21 2015/08/21 SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED 44

N/096926 2015/08/21 2015/08/21 Universal Entertainment Corporation 09

N/096928 2015/08/21 2015/08/21 Universal Entertainment Corporation 09

N/096929 2015/08/21 2015/08/21 Portugália Restauração, S.A. 43

N/096935 2015/08/21 2015/08/21 BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD 28

N/096939 2015/08/21 2015/08/21 翔宇生醫科技股份有限公司 03
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N/096940 2015/08/21 2015/08/21 翔宇生醫科技股份有限公司 05

N/096941 2015/08/21 2015/08/21 翔宇生醫科技股份有限公司 44

N/096942 2015/08/21 2015/08/21 翔宇生醫科技股份有限公司 03

N/096943 2015/08/21 2015/08/21 翔宇生醫科技股份有限公司 05

N/096944 2015/08/21 2015/08/21 翔宇生醫科技股份有限公司 44

N/096946 2015/08/21 2015/08/21 李任 34

N/096952 2015/08/21 2015/08/21 SUNG A CHO  03

N/096964 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/096965 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/096966 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/096967 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/096968 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/096969 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/096970 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/096971 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/096972 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/096973 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/096974 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/096975 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/096976 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/096977 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/096978 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/096979 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/096980 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/096981 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/096982 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/096983 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/096984 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/096985 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/096986 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/096987 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/096988 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/096989 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/096990 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43



N.º 37 — 16-9-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19487

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/096991 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/096992 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 39

N/096993 2015/08/21 2015/08/21 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/096994 2015/08/21 2015/08/21 王仁晏

Wang Renyan

18

N/096995 2015/08/21 2015/08/21 王仁晏

Wang Renyan

25

N/096996 2015/08/21 2015/08/21 偉思發展有限公司 41

N/097008 2015/08/21 2015/08/21 King Power Duty Free (Macau) Company Limited 35

N/097017 2015/08/21 2015/08/21 菲力浦 克羅斯

Philippe Cros

14

N/097024 2015/08/21 2015/08/21 Tiffany and Company 09

N/097025 2015/08/21 2015/08/21 Tiffany and Company 14

N/097026 2015/08/21 2015/08/21 Tiffany and Company 16

N/097027 2015/08/21 2015/08/21 Tiffany and Company 18

N/097033 2015/08/21 2015/08/21 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 09

N/097034 2015/08/21 2015/08/21 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 41

N/097035 2015/08/21 2015/08/21 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 09

N/097036 2015/08/21 2015/08/21 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 41

N/097037 2015/08/21 2015/08/21 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 09

N/097038 2015/08/21 2015/08/21 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 41

N/097039 2015/08/21 2015/08/21 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/097040 2015/08/21 2015/08/21 李玥璇

LEI UT SUN

35

N/097041 2015/08/21 2015/08/21 李玥璇

LEI UT SUN

39

N/097043 2015/08/21 2015/08/21 ITALIAN TOUCH S.R.L. 03

N/097044 2015/08/21 2015/08/21 鉅昇建築材料有限公司

Supreme Interior Products Limited

02

N/097045 2015/08/21 2015/08/21 鉅昇建築材料有限公司

Supreme Interior Products Limited

02

N/097053 2015/08/21 2015/08/21 澳門崴龍國際煙草有限公司 34

N/097054 2015/08/21 2015/08/21 L.K. Bennett Limited 14

N/097055 2015/08/21 2015/08/21 L.K. Bennett Limited 18

N/097056 2015/08/21 2015/08/21 L.K. Bennett Limited 25

N/097057 2015/08/21 2015/08/21 L.K. Bennett Limited 35

N/097058 2015/08/21 2015/08/21 L.K. Bennett Limited 18

N/097059 2015/08/21 2015/08/21 L.K. Bennett Limited 25
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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/097060 2015/08/21 2015/08/21 L.K. Bennett Limited 18

N/097061 2015/08/21 2015/08/21 L.K. Bennett Limited 25

N/097064 2015/08/21 2015/08/21 Univercosmos, Consultoria e Projectos, Lda. 09

N/097083 2015/08/21 2015/08/21 TIEN HSIN INDUSTRIES CO., LTD. 12

N/097084 2015/08/21 2015/08/21 TIEN HSIN INDUSTRIES CO., LTD. 12

N/097085 2015/08/21 2015/08/21 Hyatt International Corporation 43

N/097086 2015/08/21 2015/08/21 Hyatt International Corporation 43

N/097087 2015/08/21 2015/08/21 何國恩

HO, KO YANE GINO 

11

N/097088 2015/08/21 2015/08/21 BANCA SELLA HOLDING S.P.A. 36

N/097100 2015/08/21 2015/08/21 通匯家電有限公司

G.M.P. Industrial Company Limited

30

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

編號 N.º N/096573

註冊日期 Data de registo 2015/08/21

批示日期 Data de despacho 2015/08/21

權利人 Titular Cheung Kong Property Holdings Limited

分類 Classe 35

根據第216條及第214條第2款b）項，結合第215條第1款的規定，部分拒絕“提供市場營銷的資訊，關於化妝品和美容護理業用

的產品；產品的商業化、分銷和零售，如化妝品和美容護理業用的產品；與上述服務有關的諮詢、資訊、管理及顧問服務”的

註冊，但批給其餘服務的商標註冊申請。

申請之拒絕

Recusa de Pedidos

編號

N.º

遞交日期

Data de 

apresentação

批示日期

Data de

despacho

其他行為之性質

Natureza de 

outros actos

權利人/申請人

Titular/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

N/031359 2015/01/21 2015/08/27 續期 

Renovação

Ricegrowers 

Limited

第9條第1款e）項，結合第218條第2款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

o n.º 2 do art.º 218.º
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續期

Renovação

編號

N.º

P/001616
(1520M)

P/001617
(1521M)

P/003181
(3060M)

P/003182
(3061M)

P/003183
(3062M)

P/003184
(3063M)

P/003582
(3453M)

P/003583
(3454M)

P/007553
(7323M)

P/007554
(7324M)

P/007718
(7488M)

P/007719
(7489M)

P/007791
(7561M)

P/007794
(7564M)

P/007796
(7566M)

P/007799
(7569M)

P/009324
(9092M)

P/009325
(9093M)

N/003828 N/006200 N/007559

N/007580 N/007581 N/007582 N/007583 N/007606 N/007625 N/007626

N/007627 N/007628 N/007629 N/007637 N/007638 N/007639 N/007640

N/007641 N/007642 N/007857 N/007880 N/007905 N/008084 N/008176

N/008177 N/008178 N/008179 N/008180 N/008197 N/008209 N/008235

N/008255 N/008393 N/008551 N/013056 N/013057 N/021297 N/021298

N/029118 N/029119 N/029120 N/029121 N/029122 N/029123 N/029124

N/029125 N/029126 N/031118 N/031531 N/031532 N/032208 N/032209

N/032210 N/032211 N/032212 N/032213 N/032214 N/032215 N/033089

N/033644 N/033645 N/033783 N/033785 N/033790 N/033792 N/033870

N/033871 N/033872 N/033887 N/033888 N/033889 N/033890 N/033891

N/033892 N/033893 N/033894 N/033895 N/033896 N/033897 N/033898

N/033899 N/033900 N/033901 N/034053 N/034054 N/034055 N/034056

N/034057 N/034181 N/034182 N/034201 N/034264 N/034265 N/034266

N/034267 N/034268 N/034269 N/034270 N/034271 N/034272 N/034273

N/034274 N/034275 N/034282 N/034283 N/034284 N/034285 N/034286

N/034287 N/034360 N/034361 N/034362 N/034388 N/034389 N/034445

N/034446 N/034447 N/034448 N/034619 N/034620 N/034644 N/034645

N/034646 N/034647 N/034648 N/034649 N/034650 N/034651 N/034652

N/034685 N/034718 N/034719 N/034720 N/034721 N/034754 N/034780

N/034781 N/034798 N/034799 N/034800 N/034801 N/034802 N/034811

N/034865 N/034888 N/034889 N/034890 N/034891 N/034892 N/034893

N/034894 N/034920 N/034943 N/034944 N/034945 N/034946 N/034947

N/034948 N/034949 N/034950 N/034951 N/034952 N/034957 N/034958

N/035020 N/035021 N/035022 N/035023 N/035024 N/035025 N/035026

N/035027 N/035028 N/035029 N/035030 N/035031 N/035032 N/035033

N/035034 N/035079 N/035143 N/035297 N/035558 N/035559 N/035560

N/035561 N/035562 N/035563 N/035564 N/035565 N/035591 N/035595

N/035602 N/035603 N/035604 N/035605 N/035606 N/035607 N/035608

N/035609 N/035610 N/035611 N/035618 N/035619 N/035620 N/035621

N/035622 N/035623 N/035626 N/035627 N/035628 N/035629 N/035630

N/035631 N/035632 N/035633 N/035640 N/035641 N/035642 N/035643

N/035644 N/035645 N/035646 N/035647 N/035648 N/035649 N/035650

N/035651 N/035895 N/035896 N/035897 N/036046 N/036047 N/036048



19490 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 37 期 —— 2015 年 9 月 16 日

編號

N.º

N/036049 N/036087 N/036088 N/036089 N/036090 N/036091 N/036092

N/036093 N/036094 N/036095 N/036096 N/036097 N/036121 N/036122

N/036125 N/036126 N/036291 N/036444 N/036445 N/036446 N/036447

N/036472 N/036473 N/036474 N/036591 N/036592 N/036692 N/036693

N/036697 N/036723 N/036724 N/036725 N/036726 N/036727 N/036767

N/036768 N/036769 N/036770 N/036771 N/036772 N/036773 N/036774

N/036775 N/036817 N/036818 N/036925 N/036984 N/036996 N/036997

N/036998 N/037106 N/037107 N/037420 N/037425 N/037426 N/037991

N/037993 N/037995 N/038114 N/038124 N/038125 N/038297 N/038345

N/038346 N/038347 N/038348 N/038349 N/038350 N/038390 N/038391

N/038392

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/005631

(5489M)

2015/08/26 轉讓

Transmissão

DKSH INTERNATIONAL AG 深圳市康哲藥業有限公司，地址為中

國深圳市南山區高新區北區朗山路11

號同方信息港A棟6樓、8樓

SHEN ZHEN KANGZHE PHAR

MACEUTICAL CO., LTD., com 

sede em 6/F, 8/F, Building A, Tong

fang Information Harbour, No. 11 

Langshan Road, Shenzhen Hitech 

Industrial Park, Nanshan District, 

Shenzhen 518057, P.R.China

P/007553

(7323M)

P/007554

(7324M)

2015/08/20 更改地址

Modificação 

de sede

KABUSHIKI KAISHA RENOWN 

(RENOWN INCORPORATED)

TFT Building East 6F, 3611 Ariake, 

Kotoku, Tokyo, Japan

N/003828 2015/08/18 轉讓

Transmissão

CITIGROUP INC. The Travelers Indemnity Company, 

com sede em One Tower Square, 

Hartford, Connecticut 06183, United 

States of America

N/007580

N/007581

N/007582

N/007583

2015/08/14 更改地址

Modificação 

de sede

Livington Enterprises Limited G/F., Kam Man Fung Factory Buil

ding, 6 Hong Man Street, Chai Wan, 

Hong Kong

N/007625

N/007626

N/007627

N/007628

N/007629

N/008176

N/008177

N/008178

N/008179

N/008180

2015/08/21 更改地址

Modificação 

de sede

ALCATEL LUCENT 148/152 route de la Reine, 9210 0 

BoulogneBillancourt, France
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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/009671 2015/08/14 轉讓

Transmissão

四川舍得酒業有限公司

SHEDE WINERY CO., LTD. SI

CHUAN, uma sociedade organizada 

e existindo segundo as leis da Repú

blica Popular da China

四川沱牌舍得酒業股份有限公司，地

址為中國四川省射洪縣沱牌鎮沱牌大

道999號

SICHUAN TUOPAI SHEDE WINE 

CO., LTD., com sede em No.999, Tuo

pai Avenue, Tuopai Town, Shehong 

County, Sichuan, P.R.China

N/009672 2015/08/14 更改認別資料

Modificação 

de identidade

四川沱牌曲酒股份有限公司

TUOPAI YEAST LIQUOR CO., 

LTD. SICHUAN CHINA, uma socie

dade organizada e existindo segundo 

as leis da República Popular da China

四川沱牌舍得酒業股份有限公司

SICHUAN TUOPAI SHEDE WINE 

CO., LTD.

2015/08/14 更改地址

Modificação 

de sede

四川沱牌舍得酒業股份有限公司

SICHUAN TUOPAI SHEDE WINE 

CO., LTD.

中國四川省射洪縣沱牌鎮沱牌大道

999號

No.999, Tuopai Avenue, Tuopai Town, 

Shehong County, Sichuan, P.R.China

N/010706 2015/08/26 轉讓

Transmissão

DKSH INTERNATIONAL AG 深圳市康哲藥業有限公司，地址為中

國深圳市南山區高新區北區朗山路11

號同方信息港A棟6樓、8樓

SHEN ZHEN KANGZHE PHAR

MACEUTICAL CO., LTD., com sede 

em 6/F, 8/F, Building A, Tongfang In

formation Harbour, No. 11 Langshan 

Road, Shenzhen Hitech Industrial 

Park, Nanshan District, Shenzhen 

518057, P.R.China

N/012262 2015/08/18 更改地址

Modificação 

de sede

Gold Coin Management Holdings 

Limited

Morgan & Morgan Building, PO Box 

958, Pasea Estate Road Town, Torto

la, British Virgin Islands

N/012903 2015/08/26 轉讓

Transmissão

DKSH INTERNATIONAL AG 深圳市康哲藥業有限公司，地址為中

國深圳市南山區高新區北區朗山路11

號同方信息港A棟6樓、8樓

SHEN ZHEN KANGZHE PHAR

MACEUTICAL CO., LTD., com sede 

em 6/F, 8/F, Building A, Tongfang In

formation Harbour, No. 11 Langshan 

Road, Shenzhen Hitech Industrial 

Park, Nanshan District, Shenzhen 

518057, P.R.China

N/031973 2015/08/21 轉讓

Transmissão

GORDON BROTHERS COMMER

CIAL & INDUSTRIAL, LLC

CBY Holdings, LLC, com sede em 800 

Boylston Street, Boston, Massachuset

ts, 02199, United States of America

N/034181

N/034182

2015/08/21 轉讓

Transmissão

Capital Trade International Holdings 

Limited

耀新創建（香港）有限公司，地址為

香港中環德輔道中148號安泰大廈9B
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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/034780

N/034781

2015/08/14 更改認別資料

Modificação 

de identidade

ONIXXA LYTESS

2015/08/14 更改地址

Modificação 

de sede

LYTESS 23 rue des Hautes Roches, 37230 Fon

dettes, França

N/034798

N/034799

N/034800

N/034801

N/034802

2015/08/18 更改地址

Modificação 

de sede

DIESEL S.p.A. Via Dell’ Industria N. 4/6, 36042 Bre

ganze (VI), Italy

N/035558

N/035559

N/035560

N/035561

N/035562

N/035563

N/035564

N/035565

2015/08/18 更改地址

Modificação 

de sede

AVON PRODUCTS, INC. 777 Third Avenue, New York, NY 10017, 

USA

N/036692

N/036693

2015/08/20 更改地址

Modificação 

de sede

KABUSHIKI KAISHA RENOWN 

(RENOWN INCORPORATED)

TFT Building East 6F, 3611 Ariake, 

Kotoku, Tokyo, Japan

N/036697 2015/08/20 更改地址

Modificação 

de sede

REDPEPPER JAPAN CO., LTD. 614, 4chome, Bakuromachi, Chuoku, 

Osakashi, Osaka 5410059 Japan

N/036984 2015/08/18 更改地址

Modificação 

de sede

Aristocrat Technologies Australia Pty 

Ltd

Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, 

Australia

N/036996

N/036997

N/036998

2015/08/25 合併轉讓

Transmissão 

por fusão

Gottwald Port Technology GmbH Terex MHPS GmbH, com sede em 

Forststraße 16, 40597 Düsseldorf, Ger

many

N/037107 2015/08/21 轉讓

Transmissão

Capital Trade International Holdings 

Limited

耀新創建（香港）有限公司，地址為

香港中環德輔道中148號安泰大廈9B

N/037991

N/037993

N/037995

N/038297

2015/08/18 更改地址

Modificação 

de sede

Aristocrat Technologies Australia Pty 

Ltd

Building A, Pinnacle Office Park, 

85 Epping Road, North Ryde NSW 

2113, Australia

N/041463 2015/08/18 轉讓

Transmissão

NIPPON STEEL & SUMITOMO 

METAL CORPORATION

Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 

com sede em 69, 3chome, Wakino

hamaCho, Chuoku Kobe, Hyogo 

6510072, Japan

N/041464

N/041465

2015/08/18 轉讓

Transmissão

NIPPON STEEL & SUMITOMO 

METAL CORPORATION

Sumitomo Heavy Industries, Ltd., 

com sede em 11 Osaki 2chome, 

Shinagawaku, Tokyo 1416025, Japan

N/041816

N/041817

N/041818

2015/08/20 轉讓

Transmissão

周黑鴨食品股份有限公司 周黑鴨控股（香港）有限公司，地址

為香港灣仔港灣道18號中環廣場3806

室

N/043060

N/043061

N/043062

N/043063

2015/08/20 轉讓

Transmissão

DESIGNERS PROMOTION S.A. STEFANO RICCI S.p.A., com sede 

em Via Faentina 171, 50010 Fiesole 

(Firenze) Italia
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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/043761

N/043762

N/043763

N/043764

N/043765

N/043766

2015/08/21 轉讓

Transmissão

廣州食品企業集團有限公司 廣州皇上皇集團有限公司，地址為中

國廣州市經濟技術開發區搖田河大街

79號1106房

N/044109 2015/08/14 更改認別資料

Modificação 

de identidade

四川沱牌曲酒股份有限公司

TUOPAI YEAST LIQUOR CO., 

LTD. SICHUAN CHINA

四川沱牌舍得酒業股份有限公司

SICHUAN TUOPAI SHEDE WINE 

CO., LTD.

2015/08/14 更改地址

Modificação 

de sede

四川沱牌舍得酒業股份有限公司

SICHUAN TUOPAI SHEDE WINE 

CO., LTD.

中國四川省射洪縣沱牌鎮沱牌大道

999號

No.999, Tuopai Avenue, Tuopai Town, 

Shehong County, Sichuan, P.R.China

N/044567

N/044568

N/044569

N/044570

2015/08/20 更改認別資料

Modificação 

de identidade

樓上燕窩莊有限公司

Hing Kee Java Edible Bird’s Nest 

Co., Ltd.

樓上燕窩莊有限公司

HK JEBN LIMITED

2015/08/20 更改認別資料

Modificação 

de identidade

樓上燕窩莊有限公司

HK JEBN LIMITED

樓上有限公司

HK JEBN LIMITED

2015/08/20 更改地址

Modificação 

de sede

樓上有限公司

HK JEBN LIMITED

香港新界沙田大圍成運路1315號樓上

集團中心7樓

7/F, HK JEBN Group Center, 1315 

Shing Wan Road, Tai Wai, Shatin, N.T., 

Hong Kong

N/048204 2015/08/20 轉讓

Transmissão

Collective Brands Holdings, Ltd Wolverine International, L.P., com 

sede em Floor 4, Wil low House, 

Cricket Square, PO Box 268, Grand 

Cayman KY11104, Cayman Islands

2015/08/20 轉讓

Transmissão

Wolverine International, L.P. Saucony UK, Inc., com sede em 191 

Spring Street, Lexington, MA 02421, 

U.S.A.

N/051271

N/051272

N/051273

2015/08/21 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Automobili Lamborghini Holding 

S.p.A.

Automobili Lamborghini S.p.A.

N/057993 2015/08/21 轉讓

Transmissão

GORDON BROTHERS COMMER

CIAL & INDUSTRIAL, LLC

CBY Holdings, LLC, com sede em 

800 Boylston Street, Boston, Mas

sachusetts, 02199, United States of 

America

N/058209 2015/08/21 更改認別資料

Modificação 

de identidade

深圳市金溢科技有限公司

SHENZHEN GENVICT TECHNO

LOGIES CO., LTD.

深圳市金溢科技股份有限公司

N/065846

N/065847

2015/08/21 轉讓

Transmissão

Capital Trade International Holdings 

Limited

耀新創建（香港）有限公司，地址為

香港中環德輔道中148號安泰大廈9B

N/072142

N/072143

2015/08/21 轉讓

Transmissão

1）陳振文 

   CHAN CHAN MAN

2）黃約翰

   WONG JOHN

3）張乃明

   CHEONG NAI MENG

陳振文，地址為澳門沙梨頭興華閣23F
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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/072423 2015/08/21 更改地址

Modificação 

de sede

西班牙貿易有限公司 澳門馬場東大馬路2569號福泰工業大

廈6樓B座

N/072843 2015/08/24 使用許可

Licença de 

exploração

廣東新中源陶瓷有限公司 新中源建材有限公司

N/074240 2015/08/26 轉讓

Transmissão

Lotos Asia Limited Wonder Action Inc., com sede em 

OMC Chambers, Wickhams Cay 1, 

Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

N/075529

N/075530

2015/08/24 轉讓

Transmissão

金毅 虹嘉有限公司，地址為中國香港九龍

旺角道1號旺角道壹號商業中心9樓

902室

N/076361

N/076362

2015/08/20 轉讓

Transmissão

DISCODIS QEELIN HOLDING LUXEM

BOURG, com sede em 124 Boule

vard de la Pétrusse, L2330 LUXEM

BOURG

N/076776 2015/08/20 轉讓

Transmissão

DAVID S. PHINNEY Orin Swift Cellars, LLC, com sede 

em 1352 Main Street, St. Helena, CA 

94574, U.S.A.

N/080502 2015/08/26 轉讓

Transmissão

PANIFICADORA GUIU SOCIE

DADE UNIPESSOAL LIMITADA

Pedro Claudio Aço Lagartinho Ro

drigues, com sede em Rua de Nam 

Keng, Bloco 4, 17F, Taipa, Macau

N/081330

N/081331

2015/08/24 轉讓

Transmissão

浙江皇馬化工集團有限公司 浙江皇馬科技股份有限公司，地址為

中國浙江省上虞市章鎮工業新區

N/086928

N/086929

2015/08/24 轉讓

Transmissão

香港千草堂醫藥有限公司

Hong Kong Chien Cao Tong Medical 

Limited

南京同仁堂藥業有限責任公司，地址

為中國南京市雨花台區窯崗村32號

Nanjing Tongrentang Pharmaceutical 

Co. Ltd.

N/087323

N/087324

N/087325

N/087326

N/087327

2015/08/20 轉讓

Transmissão

周黑鴨食品股份有限公司 周黑鴨控股（香港）有限公司，地址

為香港灣仔港灣道18號中環廣場3806

室

N/089398

N/089420

2015/08/18 轉讓

Transmissão

JG Consulting AG NobleHouse Consulting Limited, 

com sede em Hauptstrasse 16, 4132 

Muttenz, Suíça

N/089892

N/089893

N/092964

N/092965

2015/08/21 更改認別資料

Modificação 

de identidade

With Link Co. Ltd. With Link Holdings Co. Ltd.

N/094597

N/094598

N/094948

N/094949

N/095357

N/095358

N/095359

N/095360

N/095361

N/095362

N/095363

N/095364

N/095365

2015/08/17 使用許可

Licença de 

exploração

PETIT BATEAU KIDS DESIGNERS CLUB (HK) 

LIMITED, com sede em Room 614, 

6/F, Houston Centre, 63 Mody Road, 

Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
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宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

權利人

Titular

宣布失效申請人

Requerente da declaração de caducidade

N/061633 2015/08/26 李小華 江蘇蘇美達機電有限公司

SUMEC MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.

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/096936 2015/08/12 Fashion One (Oceania) Pty. Ltd. DINIS MANUEL MADALENO RODRIGUES

N/096938 2015/08/12 Fashion One (Oceania) Pty. Ltd. DINIS MANUEL MADALENO RODRIGUES

N/098027 2015/08/25 譚順昌

TAM SON CHEONG

SUZUKI MOTOR CORPORATION

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/096835 2015/08/27 Philip Morris Brands Sàrl British American Tobacco (Brands) Limited

N/097773 2015/08/28 NOVO MACAU LANDMARK  SOCIEDADE 

GESTORA, LIMITADA

THE HONGKONG LAND COMPANY, 

LIMITED

N/097774 2015/08/28 NOVO MACAU LANDMARK  SOCIEDADE 

GESTORA, LIMITADA

THE HONGKONG LAND COMPANY, 

LIMITED

N/097775 2015/08/28 NOVO MACAU LANDMARK  SOCIEDADE 

GESTORA, LIMITADA

THE HONGKONG LAND COMPANY, 

LIMITED

N/097776 2015/08/28 NOVO MACAU LANDMARK  SOCIEDADE 

GESTORA, LIMITADA

THE HONGKONG LAND COMPANY, 

LIMITED

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。
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Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do art igo 10.º do R JPI, aprovado pelo DecretoLei 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.

批給

Concessão

編號

N.º

登記日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

E/000224 2015/08/21 2015/08/21 澳聯保險服務有限公司

E/000225 2015/08/21 2015/08/21 龘有限公司

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百六十五條及第一百六十六條第一款的規定，

公佈下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請，自本通告公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do RJPI, aprovado pelo DecretoLei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)se a seguir o(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data da 

publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : D/001249

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/07/16

[71] 申請人 Requerente : 關維利

   KUAN WAI LEI

 地址 Endereço  : 澳門黑沙環大馬路涌河新街裕華大厦第五座十四樓E 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 關維利 

[51] 分類 Classificação  : 21  01

[54] 標題 Título  : 玩具。

   Brinquedo.

[57] 摘要 Resumo  : 這是一隻雞型卡通，是用了葡國雞的特色，所設計的，它有葡國雞的心型圖案，還有它有一個

代表歡樂的爆炸頭，外表可愛，笨拙。 

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : D/001252

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/07/25

[71] 申請人 Requerente : 光陽工業股份有限公司

   KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國台灣高雄市三民區灣興街35號

   No.35, Wan Hsing Street, San Min District, Kaohsiung City, Taiwan, China

[72] 創作人 Criador : 莊秉寰 CHUANG, PINGHUAN, 楊築中 YANG, CHUCHUNG, 王伯晉 WANG, BOJIN 

[51] 分類 Classificação  : 12  11

[54] 標題 Título  : 機車。

   Locomotoras.

[57] 摘要 Resumo  : 置大燈及儀錶，大燈造型為上方兩側端點向上向外側拉伸變形之本壘板形狀，前面板上方飾蓋

下方尖端有一V型喇叭孔，包覆喇叭孔周圍為一位置燈，該位置燈造型為左右兩個對稱三角形

之變形延伸，三角形下方端點向下方延伸至相接而成為一左右對稱V形位置燈；前面板兩側配

置了狀似平行四邊形端點變形拉伸的方向燈，方向燈外側下方有一近平行四邊形的造型進氣

孔，緊接著正面造型最邊緣的部件為左右脫模的前面板防撞邊條，本防撞邊條除前述與方向燈

鄰接處之進氣孔外，側面亦有一排氣孔造型，具有將氣流從前方向側方導出的意象。從側視來

看，後腳踏桿週邊的飾板為重型車鋁合金中央鏤空腳踏支架之意象轉換，同時是重車元素的

呈現；後車身之剪影為一四邊形與三角形鄰接的組合，前低後高之翹尾造型於尾燈收斂完結，

車身中央具有一條稜線上接後扶手，下接進氣飾板。由後視來看，尾燈中央位置呈大字型的內

套，左右連接細長型的後方向燈。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001310

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/06

[71] 申請人 Requerente : 美佳富特斯（馬來西亞）有限公司

   Mega Fortris (Malaysia) Sdn. Bhd.

 地址 Endereço  : 29 Jalan Anggerik Mokara 31/47, Kota Kemuning, Seksyen 31, 40460 Shah Alam, Selangor, 

Malaysia

 國籍 Nacionalidade  : 馬來西亞 Malaia 

[72] 創作人 Criador : 伍明寶 NG Meng Poh, 蔡潤金 CHUA Yuen Kam 

[51] 分類 Classificação  : 9  03

[54] 標題 Título  : 配有RFID標籤的附加蓋的箱（射頻識別標籤）。

   Caixa com tampa agregada com etiqueta RFID (etiqueta de Identificação por radiofre

quência).

[57] 摘要 Resumo  : As características da caixa cuja a novidade é reivindicada é o padrão ou ornamento do arti

go conforme mostrado na representação.

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

2014/07/11 2014015223 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : D/001311

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/07

[71] 申請人 Requerente : RICHEMONT INTERNATIONAL SA

 地址 Endereço  : Route des Biches 10, 1752 VillarsSurGlane, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Laurent DAVOLI

[51] 分類 Classificação  : 10  02

[54] 標題 Título  : 懸垂式的錶。

   Pendente de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade reside no formato geral do pendente de relógio que consiste numa gargantilha 

à qual está anexada uma corrente na extremidade da qual está fixado um relógio em forma 

de esfera.

 附圖 Figura : 

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

2014/07/08 DM/084082 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001312

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/07

[71] 申請人 Requerente : RICHEMONT INTERNATIONAL SA

 地址 Endereço  : Route des Biches 10, 1752 VillarsSurGlane, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Augusta Maffioli

[51] 分類 Classificação  : 10  02

[54] 標題 Título  : 錶。

   Relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade reside no formato geral do relógio, que é caracterizado por duas caixas de re

lógio octogonais dispostas lado a lado com uma pulseira ampla feita de várias filas de ele

mentos redondos.

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

2014/07/08 DM/084082 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001313

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/07

[71] 申請人 Requerente : RICHEMONT INTERNATIONAL SA

 地址 Endereço  : Route des Biches 10, 1752 VillarsSurGlane, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Constanza Candamil

[51] 分類 Classificação  : 10  02

[54] 標題 Título  : 錶。

   Relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade reside no formato geral do desenho do relógio secreto que é caracterizado por 

uma pulseira ampla constituída por semicírculos de trabalho aberto sobrepostos uns sobre 

os outros.

 附圖 Figura : 

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

2014/07/08 DM/084082 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001314

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/07

[71] 申請人 Requerente : RICHEMONT INTERNATIONAL SA

 地址 Endereço  : Route des Biches 10, 1752 VillarsSurGlane, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Constanza Candamil

[51] 分類 Classificação  : 10  02

[54] 標題 Título  : 錶。

   Relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade reside no formato geral do desenho do relógio que é caracterizado por uma 

caixa de relógio redonda à qual a pulseira está ligada através de dois elementos em forma 

de coração.

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

2014/07/08 DM/084082 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001315

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/07

[71] 申請人 Requerente : RICHEMONT INTERNATIONAL SA

 地址 Endereço  : Route des Biches 10, 1752 VillarsSurGlane, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Marina Kociszewski

[51] 分類 Classificação  : 10  02

[54] 標題 Título  : 懸垂式的錶。

   Pendente de relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade reside no formato geral do pendente de relógio que é caracterizado por uma 

corrente ampla constituída por elementos redondos, formando um colar em forma de gra

vata na extremidade do qual está incorporado um relógio de forma octogonal.

 附圖 Figura : 

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

2014/07/08 DM/084082 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001316

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/07

[71] 申請人 Requerente : RICHEMONT INTERNATIONAL SA

 地址 Endereço  : Route des Biches 10, 1752 VillarsSurGlane, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Constanza Candamil

[51] 分類 Classificação  : 10  02

[54] 標題 Título  : 錶。

   Relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade reside no formato geral do relógio, que é caracterizado por uma caixa de reló

gio octogonal com uma pulseira feita de elementos redondos e octogonais biselados.

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

2014/07/08 DM/084082 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001317

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/07

[71] 申請人 Requerente : RICHEMONT INTERNATIONAL SA

 地址 Endereço  : Route des Biches 10, 1752 VillarsSurGlane, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Constanza Candamil

[51] 分類 Classificação  : 10  02

[54] 標題 Título  : 錶。

   Relógio.

[57] 摘要 Resumo  : A novidade reside no formato geral do relógio, que é caracterizado por uma caixa de reló

gio oval com uma pulseira feita de três filas de elementos redondos e ovais.

 附圖 Figura : 

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

2014/07/08 DM/084082 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001318

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/09

[71] 申請人 Requerente : Bottega Veneta SA

 地址 Endereço  : Via Industria 19, 6814, Cadempino, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Thomas Rudolf MAIER

[51] 分類 Classificação  : 3  01

[54] 標題 Título  : 袋。

   Saco.

[57] 摘要 Resumo  : O desenho ornamental para um saco, conforme mostrado e descrito.

 附圖 Figura : 

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

2014/07/11 DM/083954 世界知識產權組織 WIPO
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[21] 編號 N.º  : D/001319

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/01/09

[71] 申請人 Requerente : Bottega Veneta SA

 地址 Endereço  : Via Industria 19, 6814, Cadempino, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 創作人 Criador : Thomas Rudolf MAIER

[51] 分類 Classificação  : 3  01

[54] 標題 Título  : 袋。

   Saco.

[57] 摘要 Resumo  : O desenho ornamental para um saco, conforme mostrado e descrito.

 附圖 Figura : 

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

2014/07/11 DM/083954 世界知識產權組織 WIPO

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo DecretoLei 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/000872

[22] 申請日 Data de pedido  : 2012/09/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/08/26

[73] 權利人 Titular : 泰克斯菲爾可變動資本股份公司

   TECHSPHERE, S.A. DE C.V.

 地址 Endereço  : Heriberto Frías No. 1035 Col. del Valle C.P. 03100 México D.F. (MX)

 國籍 Nacionalidade  : 墨西哥 Mexicana 

[72] 發明人 Inventor : 胡安．安杰利斯烏里韋, 約翰．克勞德．薩瓦爾維勒伯夫 



N.º 37 — 16-9-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 19503

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

ZL201080056619.4 2010/12/14 CN 102655867B 2015/05/27

[51] 分類 Classificação  : A61K31/565, A61K31/57, A61K9/16, A61P5/30, A61P5/34

[54] 標題 Título  : 更年期綜合徵的激素治療中懸浮液形式的、具有持續釋放的低劑量和超低劑量腸胃外藥物製

劑。

   As preparações farmacêuticas parenterais de dose baixa e de dose ultrabaixa em forma de 

líquido de suspensão e com uma liberação sustentada no tratamento hormonal da síndroma 

da menopausa.

[57] 摘要 Resumo  : 腸胃外藥物製劑或組合物，其為懸浮液形式，具有持續釋放，包含用於雌性哺乳動物的激素替

代的低劑量和超低劑量的雌二醇和孕酮的懸浮顆粒；製劑由包含雌二醇顆粒、孕酮顆粒、表面

活性劑、等滲劑、增稠劑和一種或多種防腐劑的可注射懸浮液組成，其中為了該可注射懸浮液

以腸胃外、肌肉內、皮下或皮內藥物形式施用，雌二醇是具有1和100微米之間的尺寸的顆粒且

孕酮是具有1和100微米之間的尺寸的顆粒。 

 附圖 Figura : 

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

2009/12/15 MX/a/2009/013768 墨西哥 México

[21] 編號 N.º  : J/001239

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/08/26

[73] 權利人 Titular : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業園區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

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

ZL201310038252.9 2013/01/31 CN 103071666B 2015/07/08

[51] 分類 Classificação  : B09B3/00, B09B5/00

[54] 標題 Título  : 餐厨垃圾全方位處理的集成化裝備及產物製造方法。

   Equipamento integrado do tratamento cabal de resíduo de cozinha e método de produção 

dos seus produtos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明是一種餐厨垃圾全方位處理的集成化裝備及產物製造方法，其組成由中央智能自動操

控系統、空氣處理系統、桔杆生化系統、高級氧化人工强制滅活系統、聯合篩選除雜系統、複

合生化系統、自動乾燥系統、聯合輸送系統、廢塑料逆轉工程系統、污泥處理系統、污水處理系

統、油脂處理系統、熱烟氣聯合處理系統等組成，所產出成品為高營養微生物蛋白飼料、礦物

國III柴油、生物柴油、乳化柴油、低硫清潔燃煤、雜化荷電吸附劑、工業回用水等。餐厨垃圾的
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資源化利用率達95%以上，生產過程基本無廢水排放、無污泥轉移、無室溫排放、無異味排放、

無烟塵排放、無殘餘物轉移，為餐厨垃圾處理提供了環保、安全、可靠的高度集成化生產裝備

和生產方法。 

 附圖 Figura : 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001240

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/08/26

[73] 權利人 Titular : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

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

ZL201310037944.1 2013/01/31 CN 103056022B 2015/07/08

[51] 分類 Classificação  : B03B7/00

[54] 標題 Título  : 餐厨垃圾聯合篩選系統。

   Sistema de selecção combinada de resíduo de cozinha.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開一種餐厨垃圾聯合篩選系統，該篩選系統包括殼體，殼體內設有分隔板，通過分隔

板將殼體內部分為氣浮區和非氣浮區，分隔板上設有物料漏出口，氣浮區處設有進料口，氣浮

區下部設有重物料卸出口，重物料卸出口處設有閥門，重物料卸出口四周設有一個以上的空氣

噴嘴，氣浮區上部設有滾耙，非氣浮區內設有物料輸出器，物料輸出器一端設置在殼體內，另

一端設置在殼體外側，物料輸出器內設有攪龍，物料輸出器上安裝有卸料電機，卸料電機帶動

攪龍轉動。本發明可利用氣浮和滾耙，將餐厨垃圾中的塑料、牙籤等去除，在利用沉積工藝將

餐厨垃圾中的玻璃、金屬等重物去除，最後將有用物料輸出進行進一步加工，實現餐厨垃圾自

動篩選。 

 附圖 Figura : 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China
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[21] 編號 N.º  : J/001241

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/08/26

[73] 權利人 Titular : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

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

ZL201310038148.X 2013/01/31 CN 103056151B 2015/07/15

[51] 分類 Classificação  : B09B3/00

[54] 標題 Título  : 餐廚垃圾氧化、除臭、滅活、清洗降鹽裝置。

   Dispositivo de oxidação, desodorização, extinção, limpeza e redução de sal de resíduo de 

cozinha.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開一種餐廚垃圾氧化、除臭、滅活、清洗降鹽裝置，該裝置包括一個以上的反應器和用

於臭氧—水—物料混合的氣、水、物混合器，混合器上連接有臭氧發生器，混合器上還連接有高

黏度凸輪轉子泵，混合器的出口伸入一個反應器內，高黏度凸輪轉子泵的入口與另一個反應器

連接，反應器內設有一個以上的顆粒活性碳反應球，顆粒活性碳反應球內設有顆粒活性碳，混

合器底部設有物料出口。利用本發明，可採用臭氧對餐廚垃圾進行氧化、除臭，脫鹽，防止其散

發難聞氣味，污染空氣，同時，可對餐廚垃圾中的細菌、病毒等微生物進行滅活，防止其散播，

尤其是若在下一工段需要對餐廚垃圾進行生化處理時，保障處理過程不受雜菌幹擾。 

 附圖 Figura : 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001243

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/10/09

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/08/26

[73] 權利人 Titular : 華南再生資源（中山）有限公司 

 地址 Endereço  : 中國廣東省中山市沙溪鎮涌邊村工業區 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 許文姬, 李國聲, 李漢聲, 李振聲 

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

ZL201310038156.4 2013/01/31 CN 103074131B 2015/07/08

[51] 分類 Classificação  : C10L1/32, B01F3/08

[54] 標題 Título  : 富氧微乳化混合生物柴油的製作方法及裝置。

   Método e dispositivo de produção de biodiesel misturado que seja microemulsionado e 

rico em oxigénio.
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[57] 摘要 Resumo  : 一種富氧微乳化生物柴油的製作方法及裝置，裝置包括殼體，殼體內裝有垂直攪拌器，動力源

帶動垂直攪拌器轉動，垂直攪拌器的中軸上裝有漿式平直攪拌漿或槳式折葉槳，垂直攪拌器

的中軸下部安裝有渦輪或圓盤彎葉漿，殼體的頂部設置有一個以上的進料口，每個進料口均

通過管道連接有一個定量加料設備，殼體下部設置有成品出料口，在殼體頂部設有富氧水供給

口。該方法包括下述步驟：（1）、將粗生物柴油輸入上述的乳化生物柴油裝置內，啓動攪拌系

統，加入國III標準柴油後，攪拌5min；（2）加入親水劑，攪拌1min~15min；（3）加入丁醇和異

戊烷，繼續對混合液作不間接攪拌15min；（4）加入富氧水，再攪拌15min，待靜置一定時間觀

察乳化油為清潔透明無分層後為成品。 

 附圖 Figura : 

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

2012/11/23 201210481274.8 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001749

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/05/12

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/08/26

[73] 權利人 Titular : 科樂美遊戲股份有限公司

   KONAMI GAMING, INC.

 地址 Endereço  : 585 Trade Center Drive, Las Vegas, NV 89119 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 奧秋政人, 內山貴視, 仲野真, 東尚吾, 川合規文 

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

ZL201180042200.8 2011/08/30 CN 103079654B 2015/02/18

[51] 分類 Classificação  : A63F5/02, A63F3/06, A63F5/00

[54] 標題 Título  : 球抽彩裝置。

   Dispositivo de lotaria de bola.

[57] 摘要 Resumo  : 一種球抽彩裝置包括：適於逐個卸放多個抽彩球的卸放器，包括被卸放的抽彩球能夠進入的多

個孔的抽彩場地，用於執行不同控制的主機控制器，適於取回抽彩球的取回機構。當玩賓戈遊

戲時，主機控制器能夠將球抽彩裝置設置到正常模式和莊家模式，在正常模式中從卸放器卸放

的每個抽彩球被投入到抽彩場地的投入時間點取決於預定規則，在莊家模式中投入時間點取

決於人的動作。 

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

2010/09/01 2010195660 日本 Japão

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/000383 2015/08/24 更改認別資料

Modificação de 

identidade

TRANSTECH PHARMA, LLC VTV THERAPEUTICS LLC

J/000800 2015/08/24 更改認別資料

Modificação de 

identidade

TRANSTECH PHARMA, LLC VTV THERAPEUTICS LLC

J/001320 2015/08/24 更改認別資料

Modificação de 

identidade

TRANSTECH PHARMA, LLC VTV THERAPEUTICS LLC

J/001523 2015/08/24 更改認別資料

Modificação de 

identidade

轉化技術製藥有限責任公司

TRANSTECH PHARMA, LLC

VTV THERAPEUTICS LLC

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 lerse

P/009811

(9628M)

申請人（2013年12月18日第51期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Requerente (B.O. da RAEM n.º 51, 

II Série, de 18 de Dezembro de 

2013)

MARTINE SIBON FRANCE MARTINE SITBON FRANCE

N/071888 司法判決 （2015年8月19日第33期

第二組《澳門特別行政區公報》）

Decisão Judicial (B.O. da RAEM 

n.º 33, II Série, de 19 de Agosto de 

2015)

5 N/71888 5 N/71878

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificase os seguintes:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve lerse

P/005379

(5237M)

申請人（1989年5月4日第18期《政

府公報》）

Requerente (B.O. n.º 18, de 4 de 

Maio de 1989)

GENERALE BISCUIT Sociedade 

por Acções simplificada

Générale Biscuit
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程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve lerse

N/003908

N/003911

申請人（1998年12月2日第48期第二

組《政府公報》）

Requerente (B.O. n.º 48, II Série, de 

12 de Dezembro de 1998)

GENERALE BISCUIT Sociedade 

por Acções simplificada

Générale Biscuit

N/010074 申請人（2002年10月3日第40期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Requerente (B.O. da RAEM n.º 40, 

II Série, de 3 de Outubro de 2002)

GENERALE BISCUIT Sociedade 

por Acções simplificada

Générale Biscuit

N/095396 商標圖案（2015年3月18日第11期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 

n.º 11, II Série, de 18 de Março de 

2015)

顏色要求：圖案左下、右上為黑

色，中間部分漸變成白色，字體為

黑色，如圖所示。

N/095397 商標圖案（2015年3月18日第11期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 

n.º 11, II Série, de 18 de Março de 

2015)

顏色要求：圖案及字體均為黑色，

如圖所示。

N/095398 商標圖案（2015年3月18日第11期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 

n.º 11, II Série, de 18 de Março de 

2015)

顏色要求：6個不同的三角形顏色分

別為：紅、橙、黃、綠、藍、紫，

字體為黑色，如圖所示。

N/095399 商標圖案（2015年3月18日第11期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 

n.º 11, II Série, de 18 de Março de 

2015) 顏色要求：圖案以紅色為主色調及

水彩效果來表現對話氣泡框架，字

體均為白色，如圖所示。

N/096948 產品名單（2015年6月17日第24期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 24, II Série, de 17 de Junho de 2015)

……ninhos de andorinha em frasco 

e enlatados, ninhos de andorinha 

em prontos a comer; ……

……ninhos de andorinha em frasco 

e enlatados, ninhos de andorinha 

comestível, ninhos de andorinha 

em prontos a comer;……

N/098638 商標圖案（2015年6月17日第24期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 

n.º 24, II Série, de 17 de Junho de 2015)
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N/098639 商標圖案（2015年6月17日第24期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Figura da marca (B.O. da RAEM 

n.º 24, II Série, de 17 de Junho de 2015)

二零一五年八月三十一日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 31 de Agosto de 2015. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $686,940.00）
(Custo desta publicação $ 686 940,00)
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PreÇo deste nÚMero $ 356,00
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