
15202 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 36 期 —— 2014 年 9 月 3 日

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/084070

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : 領英公司

   LINKEDIN CORPORATION

 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州94043山景城斯捷林中心2029

   2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, 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 : 數據、文檔、信息、視頻、聲音、文字以及其他媒介物或者多媒體，上述均為電子錄製品或者從

互聯網，企業外部互聯網或者其他的通訊網絡下載的製品；電子出版物（可下載）；計算機硬

件；用於錄製、傳輸或者複製聲音或者圖像的設備；磁性數據載體；錄音磁盤；數據處理設備；

計算機軟件；通訊軟件；磁性、光學或者電子會員資格卡；計算機遊戲軟件。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/09/17 13254594 中國 China

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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[210] 編號 N.º : N/084071

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : 領英公司

   LINKEDIN CORPORATION

 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州94043山景城斯捷林中心2029

   2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, 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 : 在線商業網絡服務；為企業提供的廣告，市場營銷和推廣服務；將信息編入計算機數據庫；計

算機數據庫信息系統化；提供以就業、職業機遇、商業、就業和專業質詢及應答為特色的在線

可搜索數據庫；提供有關產品、服務、事件以及活動方面的消息並且進行推薦；組織和舉辦工

作招聘會；就業服務；人力資源諮詢服務；商業研究和調查服務；監測服務，即有關企業、機構

以及商業話題的在線搜索；通過計算機和通訊網絡推廣他人的商品和服務；通過計算機和通

訊網絡促進他人的商品和服務的交換和銷售；有關數字介質載體、服裝、鞋類、帽子、印刷品、

文具、辦公用品、包、遊戲器具、玩具以及別針方面的在線零售商店的服務；慈善服務，即提高

公眾對慈善、社區服務以及志願活動的意識；提供有關就業、招聘、工作資源以及招聘啟事方

面的在線職業網絡化服務和信息；提供在線交互式就業諮詢；人員招收和職業介紹服務；主辦

以商業為目的的展覽會、會議、研討會以及網絡化活動；商業諮詢；商業發展。（全屬第35類服

務）  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/09/17 13254593 中國 China

[210] 編號 N.º : N/084072

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : 領英公司

   LINKEDIN CORPORATION

 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州94043山景城斯捷林中心2029

   2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, 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 : 電信服務，即在計算機、移動裝置和手持式裝置以及有線和無線通訊設備之間和當中進行數

據、短信息以及信息的電子傳輸；電信服務，即能夠使用戶通過全球計算機網絡和其他計算機

以及通訊網絡來傳送短信息、評論、多媒體內容、視頻、電影、影片、照片、錄音製品、動畫、圖

片、圖像、文字、信息以及其他用戶製作的內容；提供能夠將用戶轉接到其他網站的在線通訊連

接；提供支持用戶張貼、搜索、觀看、分享、批評、評級和評論感興趣主題的在線論壇、聊天室

和電子佈告板；提供計算機、電子和在線數據庫接入服務；通過計算機和電子通訊網絡進行音

頻、文本、視頻以及多媒體的廣播服務，即數據、音頻以及視頻的上載、發送、顯示、連接以及電

子傳輸；提供娛樂和教育領域的數據庫接入服務；提供社交網絡領域的計算機數據庫接入服

務；提供能夠分享博客、照片、視頻、播客以及其他音像材料的電信設施；提供支持用戶提供內

容的個人電子網頁的創健和更新的電信設施。（全屬第38類服務）  
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[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/09/17 13254592 中國 China

[210] 編號 N.º : N/084073

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : 領英公司

   LINKEDIN CORPORATION

 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州94043山景城斯捷林中心2029

   2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, 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 : 信息的發布和提供：承辦和主持研討會，展示會以及討論小組；提供個人發展、職業發展、關係

發展、培訓、招聘以及網絡化領域的培訓；為他人提供電子出版服務；電子和在線出版服務；舉

辦文化和教育展覽及會議；組織和舉辦包括虛擬會議和研討會在內的在線教學和培訓活動；或

是娛樂和教育服務。（全屬第41類服務）  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/09/17 13254591 中國 China

[210] 編號 N.º : N/084074

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : 領英公司

   LINKEDIN CORPORATION

 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州94043山景城斯捷林中心2029

   2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, 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 : 計算機服務，即通過互聯網或者其他的通信網絡為他人組織和舉辦會議、大型活動以及交互

式討論提供電子設施的託管；為註冊的用戶在組織團組、活動、參加討論、匯總信息以及資源

並且從事社交、商業以及社區網絡化的方面提供虛擬社區的託管；託管在線數字內容；為他

人的計算機軟件應用程序進行託管；託管交互式網站和用於上載、下載、張貼、播放、顯示、連

接、共享以及傳輸短信息、評論、多媒體內容、錄像製品、電影、影片、照片、音頻內容、動畫片、

圖畫、圖像、文字、信息以及其他用戶製作內容的在線不可下載的軟件；提供有關商業網絡化、
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市場營銷、就業、招聘、廣告、產品銷售以及促銷領域的不可下載軟件的網站服務；提供能夠使

用戶通過電子通信網絡進行搜索、定位以及與他人通信的不可下載軟件，即進行網絡化、民意

測驗和調查，對企業、機構、職業和工作機會以及商業話題進行在線搜索；提供有關商業和專

業網絡化領域的在線計算機數據庫和在線可搜索數據庫；應用服務提供商服務；從可搜索的索

引和信息數據庫中提供信息，包括通過全球計算機信息網絡或者其他的通信網絡的方式提供

的文字、電子文件、數據庫、圖形以及音像信息；提供不可下載的軟件的臨時使用權；計算機服

務，包括內容為用戶指定的信息，個人背景資料，音頻以及圖像的用戶化網頁；科學和工業研

究；計算機編程；計算機服務，即在線個性化的信息服務；提供軟件的應用；替他人設計和開發

計算機軟件；創建和維護提供廣告和市場營銷在線社區的網站；託管註冊用戶分享信息、照片、

音頻和視頻內容並進行用戶之間和相互交流和合作、組成團組並加入社交網絡的在線網站社

區。（全屬第42類服務）  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/09/17 13254590 中國 China

[210] 編號 N.º : N/084075

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : 領英公司

   LINKEDIN CORPORATION

 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州94043山景城斯捷林中心2029

   2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, 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 : 為滿足個人需要提供個人和社交服務；社交介紹和網絡服務；提供個人發展，即自我完善、自

我實現、慈善、仁愛、志願者、公共和社區服務，以及人道主義活動方面的信息；計算機軟件和

其他技術許可證的頒發。（全屬第45類服務）  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/09/17 13254513 中國 China

[210] 編號 N.º : N/084076

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : 領英公司

   LINKEDIN CORPORATION

 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州94043山景城斯捷林中心2029

   2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 數據、文檔、信息、視頻、聲音、文字以及其他媒介物或者多媒體，上述均為電子錄製品或者從

互聯網，企業外部互聯網或者其他的通訊網絡下載的製品；電子出版物（可下載）；計算機硬

件；用於錄製、傳輸或者複製聲音或者圖像的設備；磁性數據載體；錄音磁盤；數據處理設備；

計算機軟件；通訊軟件；磁性、光學或者電子會員資格卡；計算機遊戲軟件。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/09/17 13254512 中國 China

[210] 編號 N.º : N/084077

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : 領英公司

   LINKEDIN CORPORATION

 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州94043山景城斯捷林中心2029

   2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, 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 : 電信服務，即在計算機、移動裝置和手持式裝置以及有線和無線通訊設備之間和當中進行數

據、短信息以及信息的電子傳輸；電信服務，即能夠使用戶通過全球計算機網絡和其他計算機

以及通訊網絡來傳送短信息、評論、多媒體內容、視頻、電影、影片、照片、錄音製品、動畫、圖

片、圖像、文字、信息以及其他用戶製作的內容；提供能夠將用戶轉接到其他網站的在線通訊連

接；提供支持用戶張貼、搜索、觀看、分享、批評、評級和評論感興趣主題的在線論壇、聊天室

和電子佈告板；提供計算機、電子和在線數據庫接入服務；通過計算機和電子通訊網絡進行音

頻、文本、視頻以及多媒體的廣播服務，即數據、音頻以及視頻的上載、發送、顯示、連接以及電

子傳輸；提供娛樂和教育領域的數據庫接入服務；提供社交網絡領域的計算機數據庫接入服

務；提供能夠分享博客、照片、視頻、播客以及其他音像材料的電信設施；提供支持用戶提供內

容的個人電子網頁的創健和更新的電信設施。（全屬第38類服務）  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/09/17 13254510 中國 China

[210] 編號 N.º : N/084078

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : 領英公司

   LINKEDIN CORPORATION
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 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州94043山景城斯捷林中心2029

   2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, 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 : 在線商業網絡服務；為企業提供的廣告，市場營銷和推廣服務；將信息編入計算機數據庫；計

算機數據庫信息系統化；提供以就業、職業機遇、商業、就業和專業質詢及應答為特色的在線

可搜索數據庫；提供有關產品、服務、事件以及活動方面的消息並且進行推薦；組織和舉辦工

作招聘會；就業服務；人力資源諮詢服務；商業研究和調查服務；監測服務，即有關企業、機構

以及商業話題的在線搜索；通過計算機和通訊網絡推廣他人的商品和服務；通過計算機和通

訊網絡促進他人的商品和服務的交換和銷售；有關數字介質載體、服裝、鞋類、帽子、印刷品、

文具、辦公用品、包、遊戲器具、玩具以及別針方面的在線零售商店的服務；慈善服務，即提高

公眾對慈善、社區服務以及志願活動的意識；提供有關就業、招聘、工作資源以及招聘啟事方

面的在線職業網絡化服務和信息；提供在線交互式就業諮詢；人員招收和職業介紹服務；主辦

以商業為目的的展覽會、會議、研討會以及網絡化活動；商業諮詢；商業發展。（全屬第35類服

務）  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/09/17 13254511 中國 China

[210] 編號 N.º : N/084079

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : 領英公司

   LINKEDIN CORPORATION

 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州94043山景城斯捷林中心2029

   2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, 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 : 信息的發布和提供：承辦和主持研討會，展示會以及討論小組；提供個人發展、職業發展、關係

發展、培訓、招聘以及網絡化領域的培訓；為他人提供電子出版服務；電子和在線出版服務；舉

辦文化和教育展覽及會議；組織和舉辦包括虛擬會議和研討會在內的在線教學和培訓活動；或

是娛樂和教育服務。（全屬第41類服務）  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/09/17 13254509 中國 China

[210] 編號 N.º : N/084080

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17
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[730] 申請人 Requerente : 領英公司

   LINKEDIN CORPORATION

 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州94043山景城斯捷林中心2029

   2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, 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 : 計算機服務，即通過互聯網或者其他的通信網絡為他人組織和舉辦會議、大型活動以及交互

式討論提供電子設施的託管；為註冊的用戶在組織團組、活動、參加討論、匯總信息以及資源

並且從事社交、商業以及社區網絡化的方面提供虛擬社區的託管；託管在線數字內容；為他

人的計算機軟件應用程序進行託管；託管交互式網站和用於上載、下載、張貼、播放、顯示、連

接、共享以及傳輸短信息、評論、多媒體內容、錄像製品、電影、影片、照片、音頻內容、動畫片、

圖畫、圖像、文字、信息以及其他用戶製作內容的在線不可下載的軟件；提供有關商業網絡化、

市場營銷、就業、招聘、廣告、產品銷售以及促銷領域的不可下載軟件的網站服務；提供能夠使

用戶通過電子通信網絡進行搜索、定位以及與他人通信的不可下載軟件，即進行網絡化、民意

測驗和調查，對企業、機構、職業和工作機會以及商業話題進行在線搜索；提供有關商業和專

業網絡化領域的在線計算機數據庫和在線可搜索數據庫；應用服務提供商服務；從可搜索的索

引和信息數據庫中提供信息，包括通過全球計算機信息網絡或者其他的通信網絡的方式提供

的文字、電子文件、數據庫、圖形以及音像信息；提供不可下載的軟件的臨時使用權；計算機服

務，包括內容為用戶指定的信息，個人背景資料，音頻以及圖像的用戶化網頁；科學和工業研

究；計算機編程；計算機服務，即在線個性化的信息服務；提供軟件的應用；替他人設計和開發

計算機軟件；創建和維護提供廣告和市場營銷在線社區的網站；託管註冊用戶分享信息、照片、

音頻和視頻內容並進行用戶之間和相互交流和合作、組成團組並加入社交網絡的在線網站社

區。（全屬第42類服務）  

[540] 商標 Marca : 

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

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

2013/09/17 13254508 中國 China

[210] 編號 N.º : N/084081

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/17

[730] 申請人 Requerente : 領英公司

   LINKEDIN CORPORATION

 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州94043山景城斯捷林中心2029

   2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, 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 : 為滿足個人需要提供個人和社交服務；社交介紹和網絡服務；提供個人發展，即自我完善、自

我實現、慈善、仁愛、志願者、公共和社區服務，以及人道主義活動方面的信息；計算機軟件和

其他技術許可證的頒發。（全屬第45類服務）  

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

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

2013/09/17 13254507 中國 China

[210] 編號 N.º : N/084219

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/24

[730] 申請人 Requerente : HYDROGEN SPA

 地址 Endereço : Italy, Padova, Piazza Garibaldi 8

 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 : 運動包；手提包；旅行包；購物袋；海濱浴場用手提袋；背包；衣箱；書包；皮革和人造皮革；不

屬別類的皮革和人造皮革製品；旅行用具（皮件）；大衣箱。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084220

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/03/24

[730] 申請人 Requerente : HYDROGEN SPA

 地址 Endereço : Italy, Padova, Piazza Garibaldi 8

 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 : 服裝；帽子；鞋（腳上的穿著物）；海濱浴場用鞋；海濱浴場用衣；服裝帶；靴；帽；上衣；工裝；

帽子（頭戴）；夾克；Ｔ恤衫；裙子；襯褲；圍巾；褲子；套衫；襯衫；鞋；涼鞋；內衣；手套；運動

衫；短襪；游泳衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084469

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : Fresh Trading Limited

 地址 Endereço : c/o Fruit Towers, 342 Labroke Grove, London, W10 5BU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Produtos lácteos leite e lacticínios; bebidas consistindo em produtos lácteos; queijo fresco; 

mousses; sobremesas de produtos lácteos; frutas e vegetais em conserva, secos e cozinha-

dos; geleias; compotas; molhos de fruta; iogurtes; produtos de iogurte; bebidas de iogurte; 

produtos contendo total ou parcialmente iogurte; iogurtes com geleias; compotas; frutas, 

molhos de fruta, purés de fruta, chocolate, nozes, cereais, produtos de cereais ou prepara-

dos de cereais com um condimento, essência ou ingrediente do mesmo; carne, peixe, aves e 

caça e produtos feitos predominantemente dos mesmos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084470

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : Fresh Trading Limited

 地址 Endereço : c/o Fruit Towers, 342 Labroke Grove, London, W10 5BU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Cereais; preparados à base de cereais; artigos de confeitaria; doces; bolos; biscoitos; essên-

cias, que não sejam óleos essenciais; gelos; produtos de sorvete; confecções congeladas; io-

gurtes congelados; confecções de iogurte congelado; preparados para fazer gelos, sorvete, 

produtos de sorvete e confecções congeladas; chocolate; bebidas à base de chocolate; mel 

e melaço; açúcar; pudins; essências que não sejam óleos essenciais; bolo de queijo; molhos; 

condimentos; café; chá e bebidas à base de chá; cacau e bebidas à base de cacau; pão; mas-

sas alimentares; artigos de pastelaria; sanduíches; arroz, molhos; açúcar; pudins.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084471

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : Fresh Trading Limited

 地址 Endereço : c/o Fruit Towers, 342 Labroke Grove, London, W10 5BU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta; sumos de fruta; água mineral; bebidas gaseifica-

das; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; cervejas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084472

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : Fresh Trading Limited

 地址 Endereço : c/o Fruit Towers, 342 Labroke Grove, London, W10 5BU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Produtos lácteos leite e lacticínios; bebidas consistindo em produtos lácteos; queijo fresco; 

mousses; sobremesas de produtos lácteos; frutas e vegetais em conserva, secos e cozinha-
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dos; geleias; compotas; molhos de fruta; iogurtes; produtos de iogurte; bebidas de iogurte; 

produtos contendo total ou parcialmente iogurte; iogurtes com geleias; compotas; frutas, 

molhos de fruta, purés de fruta, chocolate, nozes, cereais, produtos de cereais ou prepara-

dos de cereais com um condimento, essência ou ingrediente do mesmo; carne, peixe, aves e 

caça e produtos feitos predominantemente dos mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084473

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : Fresh Trading Limited

 地址 Endereço : c/o Fruit Towers, 342 Labroke Grove, London, W10 5BU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Cereais; preparados à base de cereais; artigos de confeitaria; doces; bolos; biscoitos; essên-

cias, que não sejam óleos essenciais; gelos; produtos de sorvete; confecções congeladas; io-

gurtes congelados; confecções de iogurte congelado; preparados para fazer gelos, sorvete, 

produtos de sorvete e confecções congeladas; chocolate; bebidas à base de chocolate; mel 

e melaço; açúcar; pudins; essências que não sejam óleos essenciais; bolo de queijo; molhos; 

condimentos; café; chá e bebidas à base de chá; cacau e bebidas à base de cacau; pão; mas-

sas alimentares; artigos de pastelaria; sanduíches; arroz, molhos; açúcar; pudins.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084474

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/02

[730] 申請人 Requerente : Fresh Trading Limited

 地址 Endereço : c/o Fruit Towers, 342 Labroke Grove, London, W10 5BU, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta; sumos de fruta; água mineral; bebidas gaseifica-

das; xaropes e outros preparados para fazer bebidas; cervejas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084809

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/09

[730] 申請人 Requerente : Kitsuné CREATIVE

 地址 Endereço : 52 rue de Richelieu, 75001 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para o registo, transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de 

registo magnético, discos acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação 

digital; aparelhos para edição de filmes cinematográficos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084810

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/09

[730] 申請人 Requerente : Kitsuné CREATIVE

 地址 Endereço : 52 rue de Richelieu, 75001 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; provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

apresentações de cinema; serviços de clube (entretenimento ou educação); organização de 

competições [entretenimento ou educação]; organização e realização de concertos; serviços 

de «disc jockey»; montagem de fitas de vídeo; organização de exposições para fins culturais 

ou educativos; organização de desfiles de moda para fins de entretenimento; produção de 

filmes cinematográficos, excepto filmes publicitários; estúdios de cinema; clubes nocturnos; 

organização de bailes; organização de concursos [educação ou entretenimento]; organiza-

ção de exposições para fins culturais ou educativos; planeamento de festas [entretenimento]; 

apresentação de espectáculos ao vivo; produção de música; produção de espectáculos; pro-

dução de filmes de vídeo; publicação de livros; publicação de livros e jornais electrónicos 

em linha; entretenimento radiofónico.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/084811

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/09

[730] 申請人 Requerente : Kitsuné CREATIVE

 地址 Endereço : 52 rue de Richelieu, 75001 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações dos mesmos; peles de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-

-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes, arreios e selaria; carteiras de bolso; porta-

-moedas; malas de mão, mochilas, sacos de compras com rodas; sacos para alpinistas, sacos 

para campistas, sacos de viagem, sacos de praia, sacos escolares; estojos para artigos de toi-

lette (não preenchidos); coleiras e capas para animais; sacos de rede para compras e sacos 

para compras; sacos ou saquinhos (envelopes, bolsas) de couro para embalagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084812

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/09

[730] 申請人 Requerente : Kitsuné CREATIVE

 地址 Endereço : 52 rue de Richelieu, 75001 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria para vestir; camisas; vestuário de couro e imitação de couro; 

cintos (vestuário); peles (vestuário); luvas (vestuário); lenços de cabeça e pescoço; gravatas; 

«hosiery»; peúgas; chinelos; calçado de praia, calçado para desporto ou para esqui; roupa 

interior.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/084984

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; produtos para limpar, po-

lir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções capila-

res; dentífricos; produtos para perfumar o ambiente; óleo de amêndoa; sabão de amêndoa; 

leite de amêndoa para fins cosméticos; produtos de aloé vera para fins cosméticos; pedras 

de alume [adstringentes]; âmbar [perfume]; anti-transpirantes [artigos de higiene pesso-

al]; produtos aromáticos [óleos essenciais]; cinzas vulcânicas para limpeza; adstringentes 

para fins cosméticos; essência de badiana; bálsamos excepto para fins medicinais; casca de 
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«quillaja» para lavagem; sais de banho, não para uso medicinal; preparações cosméticas 

para o banho; tintas para a barba; óleo de bergamota; sais de branqueamento; preparações 

de branqueamento [descolorantes] para fins cosméticos; essências etéreas; óleos etéreos / óleos 

essenciais; cosméticos para as sobrancelhas; pestanas postiças; preparações cosméticas para as 

pestanas; adesivos para fixar pestanas postiças; adesivos para fixar o cabelo postiço; aro-

matizantes para bolos [óleos essenciais] aromas para bolos [óleos essenciais]; bases para 

perfumes de flores; extractos de flores [perfumes]; sabão para a transpiração do pés; gera-

niol; tintas para os cabelos / produtos colorantes para o cabelo; preparações para ondular o 

cabelo / preparações para a ondulação dos cabelos; spray para o cabelo; heliotropina; hena 

[tinta cosmética]; peróxido de hidrogénio para fins cosméticos; incenso; ionona [perfumaria]; 

óleo de jasmim; água de javel / hipoclorito de potássio; vaselina para fins cosméticos; vare-

tas de incenso; kits de cosméticos; produtos para a remoção da laca; água de lavanda; óleo 

de lavanda; óleos essenciais de limão; sachês para perfumar a roupa; brilhos para os lábios; 

batons; loções para fins cosméticos; toalhetes impregnados com loções cosméticas; prepa-

rações de maquilhagem; produtos de desmaquilhagem; maquilhagem; rímel; máscaras de 

beleza; geles de massagem, excepto para fins medicinais; sabões medicinais; leite de limpe-

za para fins higiénicos; essência de hortelã-pimenta [óleo essencial]; hortelã-pimenta para 

perfumaria; colutórios para a boca, não para fins medicinais; almíscar [perfumaria]; pro-

dutos para os cuidados das unhas; autocolantes decorativos para as unhas; unhas postiças; 

produtos para polir; cremes para polir; papel para polir; pedras para polir; pomadas para 

fins cosméticos; potpourris [fragrâncias]; pós para maquilhagem; pedra-pomes; massas para 

couros de afiamento de navalhas de barba; óleo de rosas; safrol; madeira perfumada; água 

perfumada; champôs; pedras para barbear [adstringentes]; sabão de barbear; sabão para 

barbear; preparações para barbear; preparações para dar lustro [polimento]; pomada para 

calçado; cera para calçado; graxa para calçado; cera para sapateiros; carboneto de silício 

[abrasivos]; preparações cosméticas para os cuidados da pele; preparações cosméticas para 

fins de emagrecimento; pedras de amacia; preparações para amaciar [goma]; sabões; sabões 

de avivamento para matérias têxteis; sprays para refrescar o hálito; tiras para refrescar o 

hálito; preparações para bronzear [cosméticos]; produtos de protecção solar; cotonetes 

[higiene pessoal] / sticks de algodão para fins cosméticos; pó-de-talco, para fins higiénicos; 

terpenos [óleos essenciais]; água-de-colónia; produtos de higiene pessoal; decalcomanias 

decorativas para fins cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084985

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para fins medicinais; ali-

mentos e substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 
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suplementos dietéticos para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084986

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas e máquinas-ferramentas; motores e máquinas motrizes (excepto para veículos 

terrestres); uniões e correias de transmissão (excepto para veículos terrestres); instrumen-

tos agrícolas excepto os accionados manualmente; chocadeiras para os ovos; máquinas de 

venda automática.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084987

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 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 : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou re-

produção de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos; discos 

compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos de 

pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento 

de dados, computadores; software informático; extintores; alarmes acústicos [de som] / 

alarmes sonoros; antenas (aerials) / antenas (antenas); agendas electrónicas; alarmes; alar-

mes de incêndio; altímetros; amplificadores; atendedores automáticos; palas de anti-encan-
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deamento / viseiras anti-reflexo; óculos anti-reflexo; dispositivos de anti-interferência [elec-

tricidade]; aparelhos de aviso anti-roubo; aparelhos de ensino audiovisual; sacos adaptados 

para laptops; barómetros; carregadores de bateria; campainhas de alarme, eléctricas; cam-

painhas de sinalização; campainhas [dispositivos de aviso]; binóculos; coletes à prova de 

bala; jaquetas à prova de bala; discos de cálculo; máquinas de calcular; máquinas de vídeo 

portáteis; câmaras cinematográficas; máquinas fotográficas [fotografia]; cartões magnéticos 

codificados; desenhos animados; estojos para óculos / estojos para pince-nez; leitores de 

cassetes; correias de telemóveis; correntes para óculos / correntes para pince-nez; carrega-

dores para baterias eléctricas; chips [circuitos integrados]; cronógrafos [aparelhos de regis-

to do tempo]; cronómetros [aparelhos de registo do tempo]; vestuário para protecção con-

tra acidentes, radiações e fogo; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; mecanismos 

accionados com moedas para televisores; aparelhos eléctricos para comutação; comutado-

res; leitores de discos compactos; comparadores; bússolas [instrumentos de medição]; bús-

solas direccionais; dispositivos de memória informáticos; programas informáticos [progra-

mas], gravados; teclados de computador; programas operativos informáticos, gravados; 

software de jogos de computador; computadores; impressoras para uso com computado-

res; recipientes para lentes de contacto; instrumentos cosmográficos; ciclotrões; câmaras 

escuras [fotografia]; aparelhos de processamento de dados; suportes de dados magnéticos; 

suportes de dados ópticos; detectores; detectores de fumo; aparelhos de diagnóstico, não 

para uso medicinal; dictafones; molduras digitais para fotografias; discos compactos [áudio 

e vídeo]; discos compactos [memórias somente de leitura (ROM)]; discos ópticos; discos, 

magnéticos; aparelhos para medida de distâncias; aparelhos de registo à distância / apare-

lhos para o registo de distâncias; fatos de mergulho; aparelhos de dosagem / dosímetros; to-

ques descarregáveis para telemóveis; arquivos de música descarregáveis; arquivos de ima-

gens descarregáveis; unidades de disco para computadores; campainhas eléctricas; traduto-

res electrónicos de bolso; etiquetas electrónicas para produtos; codificadores magnéticos; 

aparelhos de ampliação [fotografia]; cordões para óculos / cordões para pince-nez; disposi-

tivos para a montagem de filmes cinematográficos / aparelhos para edição de filmes cine-

matográficos; filtros para máscaras respiratórias; extintores / aparelhos extintores de incên-

dios; batedores para incêndio; vestuário de protecção contra o fogo; bombas de incêndio; 

cobertores de incêndio; flashes [fotografia]; disquetes; aparelhos para análise de alimentos; 

vestuário para protecção contra incêndios; aparelhos de sistemas de posicionamento global 

[GPS]; luvas de protecção contra acidentes; luvas para mergulhadores; auscultadores; apa-

relhos para regulação do calor; capacetes de protecção; capacetes de protecção para des-

porto; capacetes para equitação; hologramas; pulseiras de identificação codificadas, magné-

ticas; cartões de identidade, magnéticos; indicadores de quantidade; indicadores de veloci-

dade; circuitos integrados; cartões de circuitos integrados [cartões inteligentes] / cartões in-

teligentes [cartões de circuitos integrados]; aparelhos de intercomunicação; interfaces para 

computadores; juke boxes, música / autómatos de música accionados com moedas [juke bo-

xes]; juke boxes para computadores; kits mãos livres para telefones; joelheiras para traba-

lhadores; lanternas ópticas / lâmpadas ópticas; lanternas mágicas; computadores portáteis; 

lasers, não para uso medicinal; aparelhos e equipamentos salva-vidas; bóias salva-vidas; co-

letes salva-vidas; cintos salva-vidas; jangadas salva-vidas; reguladores de iluminação [regu-

ladores], eléctricos / reguladores de luz [reóstatos], eléctricos; díodos emissores de luz 

[LED]; fechaduras, eléctricas; linhas de «loch» [instrumentos de medida]; altifalantes; fitas 

magnéticas; fios magnéticos; ímãs; ímãs decorativos; lupas [óptica]; bússolas marítimas; 

máscaras de protecção; máscaras de mergulho; instrumentos e máquinas de ensaio de ma-

teriais; medidas; aparelhos de medida; dispositivos de medida, eléctricos; instrumentos de 

medida; sinais mecânicos; instrumentos meteorológicos; microfones; microprocessadores; 

registadores de milhas para veículos / conta-quilómetros para veículos; modems; máquinas 
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para contagem e triagem de dinheiro; aparelhos de monitorização, eléctricos; monitores 

[hardware informático]; monitores [programas informáticos]; ratos [equipamento de pro-

cessamento de dados]; aparelhos e instrumentos náuticos; equipamentos de sinalização na-

val; instrumentos de navegação; sinais de néon; redes de protecção contra acidentes; redes 

de segurança / redes salva-vidas; computadores «notebook»; quadros de avisos electróni-

cos; instrumentos de observação; fibras ópticas [fibras] [fios condutores de raios luminosos] 

/ fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas [fibras]]; almofadas para ratos; pedóme-

tros; canetas electrónicas [unidades de visualização]; periféricos de computador; periscó-

pios; registros fonográficos / discos de gravação de som; fotocopiadoras [fotográficas, elec-

trostáticas, térmicas]; aparelhos de fototelegrafia; leitores de DVD; calculadoras de bolso; 

ponteiros electrónicos emissores de luz; leitores digitais portáteis; aparelhos de medida de 

precisão; indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus dos veículos [pneus] / indica-

dores automáticos de baixa pressão em pneus de veículos / indicadores automáticos de bai-

xa pressão nos pneus de veículos; bujões indicadores de pressão para válvulas; medidores 

de pressão / manómetros; aparelhos de medição de pressão; indicadores de pressão; circui-

tos impressos; placas de circuitos impressos; sondas para fins científicos; processadores 

[unidades de processamento central] / unidades centrais de processamento [processadores]; 

programas informáticos [software descarregável]; ecrãs de projecção; aparelhos de projec-

ção; equipamentos de protecção para uso pessoal contra acidentes; publicações electróni-

cas, descarregáveis; máquinas de cartões perfurados para escritórios; aparelhos de radar; 

aparelhos para chamada de pessoas por rádio (pagers de rádio); aparelhos radiológicos 

para fins industriais; rádios; rádios para veículos; conjuntos de radiotelegrafia; conjuntos de 

radiotelefonia; aparelhos de segurança de tráfego ferroviário; leitores de códigos de barras; 

leitores de caracteres ópticos; leitores [equipamentos de processamento de dados]; recepto-

res de telefone; receptores de áudio e de vídeo; gira-discos; discos reflectores para vestuá-

rio, para a prevenção de acidentes de trânsito; aparelhos de regulação, eléctricos; relés, 

eléctricos; instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; aparelhos 

electrodinâmicos para o controlo remoto de sinais; aparelhos de controlo remoto; respira-

dores para filtragem do ar; máscaras respiratórias, excepto para respiração artificial / respi-

radores, excepto para respiração artificial; reóstatos; sinais de trânsito, luminosos ou mecâ-

nicos; varinhas de vedores; réguas [instrumentos de medição]; sacarímetros; lonas de salva-

mento; salinómetros; aparelhos de navegação por satélite; satélites para fins científicos; ba-

lanças; digitalizadores [equipamento de processamento de dados]; sapatos para protecção 

contra acidentes, radiações e fogo; lanternas de sinalização; painéis de sinalização, lumino-

sos ou mecânicos; assobios de sinalização; transmissores de sinais electrónicos; sinais, lu-

minosos ou mecânicos; sinais luminosos; sirenes; aparelhos para medir a espessura da pele; 

projectores de diapositivos / aparelhos de projecção de acetatos; aparelhos para medir ân-

gulos de inclinação / inclinómetros / indicadores de declive / indicadores de inclinação; pe-

úgas, aquecidas electricamente; software informático, gravado; suportes de registos de som; 

aparelhos de transmissão de som; aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução 

de som; sonómetros; linhas de sondas; lentes para óculos; armações de óculos; estojos para 

óculos; óculos [óptica]; aparelhos de controlo da velocidade para veículos; aparelhos para 

medição da velocidade [fotografia]; reguladores de velocidade para gira-discos; níveis de 

bolha; óculos para desporto; sistemas de aspersão para protecção contra incêndios; apare-

lhos de comando (direcção), automáticos, para veículos; leitores de áudio portáteis; estere-

oscópios; aparelhos estereoscópicos; fitas para o registo de som; estroboscópios; óculos de 

sol; gravadores de fitas magnéticas; unidades de fita magnética para computador; aparelhos 

de desmagnetização para fitas magnéticas; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone; 

transmissores telefónicos; telefones portáteis; teleimpressoras / telescritores; telepontos; 

aparelhos de televisão; caixas automáticos [ATM]; indicadores de temperatura; etiquetas 
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indicadoras de temperatura, não para fins medicinais; terminais [electricidade]; instalações 

para prevenção de furtos, eléctricas; termómetros, não para uso medicinal; termóstatos; 

termóstatos para veículos; distribuidores de bilhetes; temporizadores, automáticos; apare-

lhos para registo do tempo; totalizadores; semáforos [dispositivos de sinalização]; transmis-

sores [telecomunicações]; aparelhos transmissores [telecomunicações]; acetatos [fotografia] / dia-

positivos [fotografia]; transponders; urómetros; unidades de flash USB; aparelhos de navegação 

para veículos [computadores de bordo]; gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; cartuchos 

de jogos de vídeo; ecrãs de vídeo; videotelefones; fitas de vídeo; visores, fotografia; voltíme-

tros; máquinas de voto; wafers para circuitos integrados; walkie-talkies; triângulos para 

aviso de avaria de veículos; balanças; aparelhos e instrumentos de pesagem; mangas de 

vento para indicar a direcção do vento; mastros para antenas sem fios; fios telefónicos; 

apoios para os pulsos para uso com computadores; tubos de raios-X não para uso medici-

nal; aparelhos de raios-X não para uso medicinal; fotografias de raios-X, excepto para fins 

medicinais; aparelhos e instalações para a produção de raios-X, não para uso medicinal; 

dispositivos de protecção contra raios-X, não para uso medicinal; hardware, firm ware, pe-

riféricos e software informáticos; aplicações de software para telemóveis, computadores 

«tablet», dispositivos portáteis e computadores; software informático fornecido na Internet; 

aparelhos de atendimento automático para aparelhos de comunicações; geradores de códi-

gos; aparelhos para a codificação e decodificação de sinais; cassetes de áudio, disquetes, 

CD-ROMs e DVD-ROMs; programas de armazenamento de dados; servidores; estojos 

para computadores; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão e / ou 

reprodução de dados, informações, gravuras, imagens e / ou som; aparelhos e instrumentos 

electrónicos e informáticos para o débito e / ou crédito de contas financeiras e / ou para o 

pagamento de bens ou serviços; peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084988

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 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, odontológicos e veterinários, membros, 

olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de sutura; travesseiros insufláveis 

para fins medicinais; almofadas insufláveis para fins medicinais; colchões insufláveis para 

fins medicinais; máscaras anestésicas; ligaduras para articulações, ligaduras anatómicas /

de suporte; ligaduras, elásticas; ligaduras de suspensão; ligaduras para os joelhos, ortopé-

dicas; aparelhos vibratórios para camas; camas, feitas especialmente para fins medicinais; 

aparelhos para testes de sangue; bombas para tirar leite; preservativos; contraceptivos, não 

químicos; espartilhos abdominais; muletas; almofadas para fins medicinais; aparelhos de 
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diagnóstico para fins medicinais; instrumentos de acupunctura eléctricos; electrocardió-

grafos; eléctrodos para fins medicinais; biberões / biberões para bebés; suportes para pés 

chatos; suportes para o arco plantar para calçado; móveis feitos especialmente para fins 

medicinais; aparelhos auditivos para surdos; protectores auriculares; inaladores; injectores 

para fins medicinais; lâmpadas para fins medicinais; lasers para fins medicinais; colheres 

para administrar medicamentos; aparelhos de exercício físico, para fins medicinais; apare-

lhos de fisioterapia; sondas para fins medicinais; pulsímetros; bombas para uso medicinal; 

aparelhos radiológicos para fins medicinais; ecrãs radiológicos para uso medicinal; apare-

lhos para reabilitação do corpo para fins medicinais; palmilhas ortopédicas [ortopédicas]; 

esfigmomanómetros / aparelhos para medição da pressão arterial / esfigmomanómetros; 

aparelhos e instrumentos cirúrgicos; implantes cirúrgicos [materiais artificiais]; seringas 

para injecções; seringas para uso medicinal; etiquetas indicadoras da temperatura para uso 

medicinal; aparelhos de teste para uso medicinal / aparelhos para uso em análises clínicas; 

embalagens térmicas para fins de primeiros socorros; termómetros para uso medicinal; va-

porizadores com fins medicinais / pulverizadores para fins medicinais; peças e acessórios 

para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084989

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; aparelhos, máquinas e dispositivos 

para a aeronáutica; aviões; veículos aéreos; «air bags» [dispositivos de segurança para au-

tomóveis]; aeronaves; aviões anfíbios; ambulâncias; dispositivos anti-roubo para veículos; 

alarmes anti-roubo para veículos; capotas de automóveis, correntes de automóveis; pneus 

de automóveis [pneus]; carrocerias de automóveis; capas para carrinhos de crianças [car-

rinhos]; balões aerostáticos; barcaças; carrinhos; capas para assentos de veículos; assentos 

ejectores para aeronaves; capôs para veículos; estojos para a reparação de câmaras-de-

-ar; câmaras-de-ar para bicicletas, velocípedes; guarda-lamas; dispositivos antiderrapantes 

para pneus de veículos; pára-quedas; pedais para velocípedes; material circulante para vias 

ferroviárias; lemes; estribos de veículos; capas para selins de bicicletas ou motocicletas; al-

forjes adaptados para bicicletas; selins para bicicletas, velocípedes ou motocicletas; cintos 

de segurança para assentos de veículos; scooters [veículos]; parafuso-hélices para embar-

cações; propulsores a hélice; propulsores [hélice] para navios; remos / gingas; hidroaviões; 

assentos de segurança para crianças, para veículos; assentos de veículos; segmentos de 

travões para veículos; binários [cambotas] de navios; navios; veículos para andar na neve; 

capas para pneus sobressalentes; carros desportivos; veículos eléctricos; veículos espaciais; 

veículos frigoríficos; veículos militares para transporte; veículos para locomoção por terra, 
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ar, água ou por vias férreas; planadores; veículos de controlo remoto, com excepção dos 

brinquedos; iates; peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084990

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; re-

lógios despertadores; ligas de metais preciosos; âncoras [relojoaria]; relógios atómicos; 

emblemas em metais preciosos; barris [relojoaria]; broches [joalharia]; bustos em metais 

preciosos; estojos para relojoaria; estojos para relógios [apresentação]; berloques [joalharia]; 

correntes de relógios; amuletos [joalharia] / berloques [joalharia]; cronógrafos [relógios]; 

cronómetros; instrumentos cronométricos; cronoscópios; molas de gravata; estojos para 

relógios de mesa e de parede; relógios de mesa e de parede; relógios de mesa e de parede 

e relógios, eléctricos; movimentos de relojoaria; cloisonné [joalharia]; moedas; relógios de 

controlo [relógios-mestre] / relógios-mestre; figurinhas [estatuetas] de metais preciosos / es-

tatuetas de metais preciosos; ouro, em bruto ou batido; fios de ouro [joalharia]; ponteiros do 

relógio [relojoaria]; lingotes de metais preciosos; irídio; joalharia; estojos para joalharia [co-

fres]; porta-chaves [bugigangas ou berloques]; botões de punho; medalhas; movimentos para 

relógios de mesa ou de parede e relógios; ornamentos [joalharia]; ornamentos para chapéus 

em metais preciosos; alfinetes ornamentais; alfinetes [joalharia]; alfinetes de gravata; ródio; 

anéis [joalharia]; estátuas em metais preciosos; cronómetros; relógios de sol / relógios sola-

res; tentos de cobre; pulseiras / braceletes para relógios de pulso / correias para relógios; vi-

dros para relógios / cristais para relógios; estojos para relógios; relógios; relógios de pulso.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084991

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.



N.º 36 — 3-9-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15221

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

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

são; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório 

(com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); mate-

riais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); caracteres de impressão; 

clichés; folhas absorventes de papel ou plástico para embalagem de produtos alimentares; 

máquinas de endereçamento; fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico; adesivos 

[colas] para papelaria ou para uso doméstico; painéis publicitários de papel ou cartão; ál-

buns / livros de recortes; almanaques; cartões de participação [papelaria]; aguarelas / aguare-

las [pinturas]; godés de aguarelas para artistas; atlas; sacos de papel cónicos; sacos [envelopes, 

bolsas] de papel ou plástico, para embalagem; sacos de lixo de papel ou de plástico; esfero-

gráficas; bibes de papel; pastas para folhas soltas; malhetes [encadernação]; aparelhos e 

máquinas de encadernação [material de escritório]; encadernações; ampara-livros; folhe-

tos; marcadores de livros; livros; envelopes para garrafas em cartão ou papel; invólucros 

para garrafas em cartão ou papel; laços de papel; caixas de cartão ou de papel; calendários; 

cartão; artigos de cartão; cartões / gráficos; catálogos; porta-livros de cheques [livros de 

cheques]; pano para encadernação; pano de encadernação; bases para copos e garrafas em 

papel; livros de banda desenhada; rolos de papel e cartões para o registo de programas 

informáticos; capas [papelaria] / invólucros [papelaria]; embalagens para natas em papel; 

diagramas; arquivos de documentos [papelaria]; porta-documentos [papelaria]; blocos para 

desenho; tachas / pioneses; pranchetas de desenho; materiais de desenho; instrumentos 

de desenho; conjuntos de desenho; canetas de desenho; papel electrocardiógrafo; gravu-

ras; envelopes [papelaria]; apagadores de quadros para escrever; águas-fortes (gravuras); 

toalhas de papel para o rosto; figurinhas [estatuetas] de papel «mâché»; arquivos [artigos 

de escritório]; bandeiras de papel; folhetos; pastas para papéis / capas para papéis; pastas 

[papelaria]; formulários, impressos; canetas de tinta permanente; galés [tipografia]; globos 

terrestres; estampas gráficas; representações gráficas; cartões de felicitações; fitas gomadas 

[papelaria]; panos gomados para papelaria; hectográficos; cortes histológicos para fins pe-

dagógicos; porta-passaportes; folhas de papel ou plástico com controle de humidade para 

embalagem de produtos alimentares; fichas [ papelaria ]; índices; utensílios para escrever; 

tinteiros; rótulos, não em matérias têxteis; livros registos [livros]M; obras de arte litográ-

fica; revistas [periódicos]; livros de facturas com decalque [papelaria]; manuais [manuais]; 

mapas geográficos; canetas de marcação [papelaria]; bases para copos de cerveja; humede-

cedores para superfícies com cola [material de escritório]; aparelhos para montagem de fo-

tografias; cartões de felicitações musicais; toalhetes de papel para remover a maquilhagem 

/ lenços de papel para remover a maquilhagem; guardanapos de mesa em papel; boletins; 

jornais; aparos para escrever; aparos de ouro; blocos de notas; números [caracteres de ti-

pografia]; perfuradores para escritório; oleografias; blocos [artigos de papelaria]; blocos 

de escrita / pastas de secretária; caixas de pintura [artigos escolares]; tabuleiros de pintor; 

pinturas [imagens], com ou sem molduras; panfletos; pantógrafos [instrumentos de dese-

nho]; papel; folhas de papel [papelaria]; estojos para canetas / caixas para canetas; limpa-

-aparos; lapiseiras; porta-minas; porta-canetas; canetas [artigos de escritório]; periódicos; 

fotogravuras; fotografias [impressas]; imagens; letreiros de papel ou cartão; marcadores de 

pratos em papel; cartazes; impressos; produtos de impressão; prospectos; publicações im-

pressas; furadores [artigos de escritório]; papel para radiografias; reproduções gráficas; fitas 

de papel; réguas de secção quadrada; réguas de desenho; material escolar [papelaria]; ras-
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padeiras [borrachas de apagar] para escritórios; painéis de sinalização de papel ou cartão; 

papel de prata; lápis para ardósias; livros de música; bobinas para fitas de tinta; almofadas 

para carimbos; porta-carimbos; carimbos para endereços; carimbos [sinetes]; estojos para 

carimbos [sinetes]; porta-canetas e porta-lápis; agrafadores [artigos de escritório]; cola de 

amido [adesivo] para papelaria ou para uso doméstico; materiais de embalagem feitos de 

amidos; artigos de papelaria; autocolantes [papelaria]; marca-pratos em papel; etiquetas 

para fichas; materiais de ensino [com excepção de aparelhos]; bilhetes; horários impressos; 

cromos excepto para jogos; decalcomanias; tubos em cartão; caracteres de imprensa [alga-

rismos e letras]/ letras [caracteres de imprensa]; papel de embrulho / papel de embalagem; 

pulseiras para fixação de instrumentos de escrita; ardósias para escrever; livros para escre-

ver ou desenhar; materiais de escrita; papel de escrita; estojos de escrita [artigos de papela-

ria]; cartas; manuais de acolhimento para sócios; cartões de sócios para serviços de saúde; 

matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); produtos de impressão 

relativos ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios e re-

comendações para a selecção de instrumentos financeiros; relatórios de investidores e ma-

nuais de utilizador.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084992

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; 

chicotes, arreios e selaria; pastas diplomáticas; sacos para alpinistas; sacos para campistas; 

sacos [envelopes, bolsas] de couro, para embalagem / envelopes, de couro, para embalagem 

/ bolsas, de couro, para embalagem; sacos de vestuário para viagem; sacos de rede para 

compras; sacos para desporto; sacos; sacos de praia; caixas para chapéus em couro; caixas 

em couro ou cartão-couro; caixas de fibra vulcanizada; pastas para documentos; bastões 

/ bengalas; estojos para cartões [porta-notas]; estojos, de couro ou cartão-couro; bainhas, 

para molas, em couro / coberturas, para molas, em couro; camurça, excepto para fins de 

limpeza / peles de camurça, excepto para fins de limpeza; revestimentos para móveis em 

couro; capas para chapéus-de-chuva; capas para animais / vestuário para animais de es-

timação; punhos para bengalas / punhos para bastões; mantas para cavalos; alcofas para 

transportar crianças; estojos para chaves; couro, em bruto ou semitrabalhado; imitação de 

couro; pele sintética [imitação de couro]; estojos para partituras; porta-moedas; mochilas 

de campismo / mochilas; sacos escolares / mochilas escolares; sacos para compras; ban-

doleiras [correias] de couro / bandoleiras / correias em couro (bandoleiras); alcofas para 

transportar crianças; bastões de alpinismo / cajados alpinos; tiras de couro / correias de 
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couro; malas de viagem; sacos para ferramentas em couro, vazios; baús de viagem; sacos 

de viagem; conjuntos de artigos de bagagem [em couro]; guarnições em couro para móveis; 

baús [bagagem]; chapéus-de-chuva; estojos para artigos de toilette, não preenchidos; car-

teiras de bolso; sacos de compras com rodas.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084993

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; aventais [vestuário]; bandanas [lenços de pescoço]; sandá-

lias de banho; toucas de banho; cintos para dinheiro [vestuário]; camisolas; bonés [chape-

laria]; vestuário; vestuário para ginástica; vestuário para ciclistas; vestidos; agasalhos para 

as orelhas [vestuário]; chuteiras / botas para futebol; calçado; luvas [vestuário]; roupões; 

sapatos de ginástica; chapéus; faixas para a cabeça [vestuário]; casacos [vestuário]; malhas 

[vestuário]; perneiras [abafos para as pernas] / polainas; mitenes; vestuário para motoristas; 

gravatas; calças / ceroulas [vestuário]; ponchos; pulôveres / camisolas [pulôveres]; pijamas; 

vestuário pronto-a-vestir; roupões de banho; sandálias; saris; páreos; lenços de cabeça e 

pescoço; xales; camisas; sapatos; camisas de manga curta; saias; chinelos; peúgas; sapatos 

para desporto; meias; fatos; fatos de banho / fatos para natação; «sweaters»; t-shirts; calças; 

fatos de banho / calções de banho; uniformes; coletes para a pesca; viseiras [chapelaria]; 

vestuário impermeável; fatos isotérmicos para esqui aquático.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084994

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; admi-

nistração do licenciamento de bens e serviços de terceiros; difusão de material publicitário; 
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actualização de material publicitário; serviços de anúncios / publicidade; agências de anún-

cios / agências de publicidade; aluguer de espaços publicitários; publicidade por correspon-

dência; informações e aconselhamento comerciais aos consumidores [loja de aconselha-

mento ao consumidor]; análises de preço de custo; atendimento telefónico para assinantes 

indisponíveis; avaliações de empresas; gestão comercial de profissionais de espectáculos; 

assistência de gestão de negócios; serviços de leilões; afixação de cartazes / publicidade ex-

terior; serviços de guarda-livros / contabilidade; auditoria de negócios; consultadoria sobre 

gestão e organização empresarial; consultadoria de gestão de negócios; consultadoria sobre 

organização de negócios; consultadoria profissional de negócios; gestão comercial de des-

portistas; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; servi-

ços de comparação de preços; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

sistematização de informações em bases de dados informáticas; pesquisa de dados em ar-

quivos informáticos para terceiros; demonstração de produtos; difusão de material publici-

tário; serviços de peritagens em negócios comerciais; agências de emprego; organização de 

exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de desfiles de moda para fins 

promocionais; gestão informatizada de arquivos; previsões económicas; agências de impor-

tação e exportação; assistência de gestão comercial ou industrial; agências de informações 

comerciais; informações de negócios; inquéritos de negócios; investigações empresariais; 

facturação; serviços de layout para fins publicitários; consultadoria de gestão de pessoal; 

serviços de assessoria para gestão de negócios; estudos de marketing; pesquisas de marke-

ting; marketing; serviços de manequim para publicidade ou promoção de vendas; serviços 

recolha e compilação de artigos de imprensa; publicidade on-line numa rede informática; 

organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; serviços de terceirização [assis-

tência de negócios]; preparação de folhas de pagamento de salários; serviços de fotocópias; 

sondagens de opinião; processamento de texto; processamento administrativo de ordens de 

compra; serviços de aquisição para terceiros [compra de bens e serviços para outras empre-

sas]; produção de filmes publicitários; relações públicas; preparação de colunas publicitá-

rias; publicação de textos publicitários; redacção de textos publicitários; publicidade radio-

fónica / anúncios comerciais na rádio; recrutamento de pessoal; aluguer de equipamentos e 

máquinas de escritório; aluguer de máquinas de fotocópias; aluguer de tempo publicitário 

em meios de comunicação; reprodução de documentos; pesquisa de negócios; serviços de 

venda a retalho, por grosso e de distribuição de produtos farmacêuticos, veterinários, pre-

parações médicas, odontológicas, e higiénicos e suprimentos médicos; serviços de venda a 

retalho, por grosso e de distribuição de cosméticos, perfumaria, fragrâncias, óleos essen-

ciais, dentífricos, produtos colorantes, adesivos, unhas postiças, preparações para os cuida-

dos das unhas, pomada para calçado, cera para calçado, graxa para calçado, produtos de 

higiene pessoal, preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem, prepara-

ções para a destruição de animais nocivos, fungicidas, herbicidas, produtos para limpar, 

produtos para polir, produtos desengordurantes, produtos abrasivos, máquinas e máquinas-

-ferramentas, motores e máquinas motrizes, máquinas de venda automática, implementos 

agrícolas, chocadeiras para ovos, aparelhos e instrumentos de telecomunicações, computa-

dores, software computador, aplicações de software informático, hardware de computador, 

firmware de computador, óculos, óculos de sol, estojos para óculos e óculos de sol, estojos 

e capas para telefones móveis e computadores, periféricos de computador, publicações 

electrónicas, dispositivos médicos, veículos, maquinaria, relógios, relógios de mesa e de pa-

rede; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição de metais preciosos e suas li-

gas e produtos em metais preciosos ou em plaqué; serviços de venda a retalho, por grosso e 

de distribuição de joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos e 

peças e acessórios para os mesmos; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribui-

ção de relógios de sol / relógios de sol; serviços de venda a retalho, por grosso e de distri-
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buição de  adesivos para papelaria ou uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, má-

quinas de escrever e artigos de escritório, material de instrução e de ensino, matérias plás-

ticas para embalagem, caracteres de impressão, clichés, folhas absorventes de papel ou 

plástico para embalagem de alimentos, máquinas para imprimir endereços; serviços de 

venda a retalho, por grosso e de distribuição de sacos de papel ou plástico; serviços de ven-

da a retalho, por grosso e de distribuição de materiais aparelhos e máquinas de encaderna-

ção; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição de gravuras, galés [tipografia], 

globos terrestres, pano gomado para uso em papelaria, hectógrafos, porta-passaportes, 

obras de arte litográficas, bases para copos de cerveja, aparelhos para montagem de foto-

grafias, cartões de felicitações musicais, aparos para escrever em ouro, números [caracteres 

de tipografia], oleografias, caixas de pintura [artigos para uso na escola], bandejas para tin-

ta, pinturas [quadros], pantógrafos [instrumentos de desenho], fotogravuras, material de 

escritório, bilhetes, decalcomanias, faixas para os pulsos para a retenção de instrumentos 

de escrita, cartão de saúde de membros; serviços de venda a retalho, por grosso e de distri-

buição de chicotes, arreios e selaria; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribui-

ção de bastões / bengalas, capas para animais / roupas para animais de estimação, «slings» 

para o transporte de crianças, estojos para chaves, porta-música, sacos de compras; servi-

ços de venda a retalho, por grosso e de distribuição de bandoleiras [faixas] de couro / ban-

doleiras / cintos de ombro de couro / faixas para os ombros de couro; serviços de venda a 

retalho, por grosso e de distribuição de estojos de toilette, fatos de mergulho e equipamen-

tos de desporto; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição de produtos de 

impressão, papel, produtos de papel, cartão, produtos de cartão, artigos de papelaria, arti-

gos feitos de couro ou imitação de couro, sacos, sacos de bagagem, vestuário, chapelaria, 

calçado, alimentos, fungicidas, herbicidas e substâncias para a destruição de animais noci-

vos; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição de aparelhos e instrumentos 

científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de 

medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de ensino; serviços de venda 

a retalho, por grosso e de distribuição de aparelhos e instrumentos para a condução, distri-

buição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; serviços 

de venda a retalho, por grosso e de distribuição de aparelhos para a gravação, transmissão 

ou reprodução de som ou de imagens; serviços de venda a retalho, por grosso e de distri-

buição de mecanismos para aparelhos operados com moedas, caixas registadoras, máqui-

nas de calcular, equipamento de processamento de dados, computadores; serviços de venda 

a retalho, por grosso e de distribuição de extintores, alarmes, atendedores automáticos de 

chamadas; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição de vestuário de protec-

ção, vestuário de protecção contra acidentes, radiações e fogo; serviços de venda a retalho, 

por grosso e de distribuição de câmaras cinematográficas, máquinas fotográficas [fotogra-

fia], aparelhos eléctricos para comutação, bússolas [instrumentos de medida], bússolas di-

reccionais; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição de toques de chamada 

descarregáveis para telemóveis; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição de 

aparelhos de Sistema de Posicionamento Global [GPS]; serviços de venda a retalho, por 

grosso e de distribuição de aparelhos e equipamentos de socorro, bóias salva-vidas, coletes 

salva-vidas, cintos salva-vidas, jangadas salva-vidas, reóstatos [reguladores], eléctricos / re-

guladores de intensidade da luz [reóstatos], díodos emissores de luz [LED]; serviços de 

venda a retalho, por grosso e de distribuição de aparelhos e instrumentos náuticos e instru-

mentos de observação; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição de publica-

ções electrónicas (descarregáveis); serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição 

de caixas automáticos [ATM], indicadores de temperatura e termóstatos; serviços de venda 

a retalho, por grosso e de distribuição de ligaduras, bombas, preservativos, contraceptivos, 

espartilhos, muletas, almofadas, aparelhos de diagnóstico, instrumentos de acupunctura, 
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garrafas, móveis, aparelhos auditivos, protectores auditivos, inaladores, lâmpadas, lasers, 

colheres, aparelhos para exercícios físicos, aparelhos de fisioterapia, sondas para uso medi-

cinal, medidores de pulso, bombas para uso medicinal, aparelhos radiológicos para uso me-

dicinal, ecrãs de radiologia para uso medicinal, aparelhos de reabilitação do corpo para 

uso medicinal; solas ortopédicas [ortopédicas] / solas ortopédicas solas / solas ortopédicas, 

esfigmotensiómetros / aparelhos de medição da pressão arterial / esfigmomanómetros; ser-

viços de venda a retalho, por grosso e de distribuição de veículos, «air bags» [dispositivos 

de segurança para automóveis],  dispositivos anti-roubo para veículos, capôs para automó-

veis, correntes para automóveis, pneus para automóveis [pneus], carrocerias de automóveis, 

coberturas para carrinhos de bebé [carrinhos de bebé], carrinhos, capas para assentos de 

veículos, assentos ejectores para aeronaves, capôs para veículos, equipamentos para repa-

ração de câmaras de ar; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição de câma-

ras de ar para bicicletas, velocípedes; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribui-

ção de guarda-lamas, dispositivos antiderrapantes para pneus de veículos, pára-quedas, pe-

dais para bicicletas, material circulante para as vias férreas, lemes, estribos para veículos, 

capas para selins de  bicicletas ou motocicletas, alforjes adaptados para bicicletas; serviços 

de venda a retalho, por grosso e de distribuição de selins para bicicletas, velocípedes ou 

motocicletas; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição de cintos de segu-

rança para assentos de veículos, scooters [veículos], propulsores a hélice para barcos, pro-

pulsores a hélice, propulsores a hélice para navios, remos de popa / gingas, hidroaviões, as-

sentos de segurança, assentos de veículos, segmentos de travões para veículos, binários 

[cambotas] de navios, capas para pneus sobresselentes / coberturas para pneus suplentes / co-

berturas para pneus suplentes; serviços de venda a retalho, por grosso e de distribuição de 

aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão e / ou reprodução de dados, 

informações, gravuras, imagens e / ou som; promoção de vendas para terceiros; distribui-

ção de amostras; serviços de secretariado; angariação de patrocínios; elaboração de extrac-

tos de contas; compilação de estatísticas; preparação de impostos; serviços de telemarke-

ting; publicidade televisiva / anúncios comerciais televisivos; testes psicológicos para selec-

ção de pessoal; transcrição; dactilografia; processamento administrativo de ordens de com-

pra; consultadoria de gestão de pessoal; processamento de dados informáticos; gestão de 

dados informáticos; serviços de publicidade e informações promocionais de vendas, negó-

cios; atendimento telefónico para terceiros); fornecimento de vendas, negócios, publicidade 

e informações promocionais por meio de uma rede informática mundial; a reunião, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e adqui-

rir convenientemente os produtos a partir de um website e de um ponto de venda por gros-

so na internet de produtos generalizados; serviços de negócios relacionados com a compila-

ção e o aluguer de listas de endereços; serviços de encomendas [para terceiros]; serviços de 

administração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; programas 

de fidelidade ou serviços de redempção de planos de incentivos em conexão com o forneci-

mento de benefícios de valor para os clientes; assistência de gestão de negócios; análise de 

gestão de negócios; serviços de assessoria, consultadoria e prestação de informações em re-

lação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/084995

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 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 : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; subscrição de 

seguros contra acidentes; serviços de agências de alojamento [apartamentos]; serviços ac-

tuariais; análises financeiras; gestão de edifícios de apartamentos; avaliação de imóveis; 

avaliação de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação numis-

mática; avaliação de selos; serviços bancários; «home banking»; corretagem; corretagem de 

créditos de carbono; serviços de liquidação de negócios, financeiros; investimentos de capi-

tal / investimentos de fundos / investimento de capital; compensação, financeira / operações 

de compensação, financeira; cobrança de rendas; organização de colectas; consultadoria 

financeira; consultadoria de seguros; bureaux de crédito; serviços de cartões de crédito; 

emissão de cartões de crédito; despacho alfandegário; serviços de cartão de débito; agên-

cias de cobrança de dívidas; serviços de assessoria sobre dívidas; agências imobiliárias; ges-

tão imobiliária; avaliação financeira [seguros, banca, imobiliária]; estimativas de custos de 

reparações [avaliação financeira]; avaliação financeira da madeira na árvore / valorização 

financeira da madeira na árvore; factoring; serviços de financiamento; subscrição de segu-

ros contra incêndios; avaliações fiscais / valorizações fiscais; angariação de fundos de bene-

ficência; transferência electrónicas de fundos; subscrição de seguros de saúde; financiamen-

to de compras em leasing / financiamento de arrendamento de longa duração; serviços de 

correctores imobiliários / corretagem de imóveis; informações financeiras; informações de 

seguros; empréstimos a prestações; corretagem de seguros; subscrição de seguros; leasing 

de explorações agrícolas; empréstimos sobre penhores; subscrição de seguros de vida; em-

préstimos [financiamento]; gestão financeira; subscrição de seguros marítimos; operações 

de câmbios; hipotecas bancárias; fundos mútuos; empréstimos sobre penhores; serviços de 

fundos de previdência; leasing de imóveis; aluguer de escritórios [imobiliário]; aluguer de 

andares / aluguer de apartamentos; serviços de pagamento de pensões de reforma; depósi-

tos em cofres-fortes; serviços bancários de poupança; corretagem de títulos / corretagem na 

bolsa; patrocínio financeiro; cotações da bolsa; serviços de corretagem de acções; serviços 

de empréstimos com garantia / cauções / garantias; emissão de títulos de valor; emissão de 

cheques de viagem [cheques]; administração fiduciária / serviços fiduciários; depósitos de 

valores; verificação de cheques [cheques]; serviços de gestão de capital; planeamento finan-

ceiro; análise de investimentos; serviços de alocação de portfólios; prestação de informa-

ções relativas ao planeamento financeiro, análise de investimentos, alocação de portfólios 

e recomendações para a selecção de instrumentos financeiros através de uma rede infor-

mática mundial; serviços financeiros; serviços de assessoria financeira; financiamento de 

empréstimos; serviços de consultadoria profissional em matéria de seguros, financiamen-

tos, pensões, anuidades, imóveis e investimentos; financiamento de compras em leasing; 

serviços de corrector de imóveis; avaliação de carros; fornecimento de informações fiscais; 

serviços financeiros associados a programas de fidelidade ou planos de incentivos; serviços 

de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084996

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 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 : Telecomunicações; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; difusão de 

programas de rádio; difusão de programas de televisão; difusão de programas de televisão 

por cabo; comunicações por telefones celulares; fornecimento de «chatrooms» na Internet; 

comunicações por redes de fibra [fibra] óptica; comunicações por terminais de computador; 

serviços de boletim electrónico [serviços de telecomunicações]; transmissão de cartões de 

felicitações on-line; correio electrónico; envio de mensagens; agências noticiosas / agências 

de imprensa; serviços de «paging» [rádio, telefone ou outros meios de comunicação electró-

nica]; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; for-

necimento de acesso de utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento de acesso 

a bases de dados; fornecimento de fóruns on-line; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de 

modems; aluguer de equipamento de telecomunicação; aluguer de telefones; transmissões 

via satélite; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; informações sobre telecomunica-

ções; fornecimento de canais de telecomunicações para serviços de televendas; serviços de 

encaminhamento e de junção de telecomunicações; serviços de teleconferência; transmis-

são de telegramas; comunicações por telegramas; serviços telegráficos; serviços telefónicos; 

comunicações por telefone; serviços de telex; transmissão de mensagens e imagens com o 

auxílio de computador; transmissões por fax; transmissão de arquivos digitais; serviços de 

videoconferência; serviços de correio de voz; serviços de difusão sem fios; leasing de tempo 

de acesso a uma base de dados informática; fornecimento de acesso a uma base de dados 

informática na rede informática mundial para pesquisa e recuperação de informações, 

dados, sítios web e recursos disponíveis em redes informáticas; fornecimento de acesso de 

utilizador a uma base de dados informatizada contendo publicações electrónicas e dados 

através de redes informáticas para fins de processamento e / ou visualização; fornecimento 

de acesso de utilizador a computadores remotos contendo publicações electrónicas, bo-

letins informativos, bases de dados e informações acessíveis via computador; serviços de 

assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084997

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.
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 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

demias [educação]; organização de concursos de beleza; reserva de lugares para espectácu-

los; publicação de livros; serviços de exploração de instalações desportivas; fornecimento 

de instalações de casino [jogos de fortuna e azar]; aluguer de cine-filmes / aluguer de filmes 

cinematográficos; exibições de filmes cinematográficos / exibição de filmes de cinema; 

serviços de clube [de entretenimento ou educação]; «coaching» [formação]; organização e 

realização de colóquios; organização de competições [educação ou entretenimento ]; or-

ganização de competições desportivas; organização e realização de concertos; realização 

de aulas de ginástica; organização e realização de conferências; organização e realização 

de congressos; cursos por correspondência; serviços de disco-jóquei; serviços de discote-

ca; dobragem; edição de fitas de vídeo; exames educacionais; edição electrónica; serviços 

de entertainer; serviços de entretenimento / diversões; organização de exposições para 

fins culturais ou educativos; organização de desfiles de moda para fins de entretenimento; 

produção cinematográfica, excepto filmes publicitários; serviços de jogos fornecidos on 

-line a partir de uma rede informática; aluguer de equipamentos de jogos; fornecimento de 

instalações de golfe; serviços de orientação profissional [aconselhamento sobre a educação 

ou formação]; ensino de ginástica; serviços de clubes de saúde [formação sobre saúde e boa 

forma física]; informações sobre educação; informações sobre entretenimento; informações 

sobre actividades recreativas; serviços de intérprete de línguas; serviços de layout, excepto 

para fins publicitários; apresentação de espectáculos ao vivo; exploração de loterias; servi-

ços de microfilmagem; aluguer de projectores e acessórios de cinema; fornecimento de ins-

talações de museus [apresentação, exposições ]; serviços de composição musical; «music-

-halls»; clubes nocturnos; serviços de orquestra; organização de bailes; organização de 

espectáculos [serviços de empresário]; parques de diversão; serviços de «personal trainer» 

[treino físico]; reportagens fotográficas; fotografia; educação física; planeamento de festas 

[entretenimento]; produção de filmes em fitas de vídeo; produção de música; fornecimento 

de instalações desportivas; prestação de serviços de karaoke; fornecimento de publicações 

electrónicas on-line, não transferíveis; publicação de livros e diários electrónicos on-line; 

entretenimento de rádio; produção de programas de rádio e televisão; serviços de estúdio 

de gravação; fornecimento de instalações recreativas; aluguer de equipamentos de áudio; 

aluguer de câmaras de vídeo / aluguer de câmaras de vídeo portáteis; aluguer de campos 

desportivos; serviços de reportagens de informação; serviços de redacção de guiões; orga-

nização e realização de seminários; serviços escolares [educação]; produção de espectácu-

los; aluguer de gravações de som; aluguer de equipamentos desportivos, excepto veículos; 

cronometragem de eventos desportivos; aluguer de instalações de estádio; estúdios de 

cinema; serviços de legendagem; organização e realização de simpósios; ensino / serviços 

educativos / serviços de instrução / serviços de ensino; entretenimento televisivo; publica-

ção de textos, excepto textos publicitários; redacção de textos, excepto textos publicitários; 

produções teatrais; serviços de agência de bilhetes [entretenimento]; formação prática 

[demonstração]; tradução; aluguer de cassetes de vídeo; gravações de vídeo; reconversão 

profissional; organização e realização de workshops [formação]; publicação de diagramas, 

imagens e fotografias; planeamento realização, hospedagem, organização e fornecimento 

de podcasts e workshops; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; serviços 

de consultadoria relacionados com a concepção de cursos de formação; interpretação; ser-

viços de assessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.
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540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084998

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 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 : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; servi-

ços de análise e de pesquisa industrial; design e desenvolvimento de hardware e software 

informático; consultadoria em arquitectura; arquitectura; pesquisa bacteriológica; cali-

bragem [medição]; análises químicas; pesquisas químicas; investigação química; ensaios 

clínicos; semeadura de nuvens; programação de computadores; actualização de software 

informático; consultadoria na concepção e desenvolvimento de hardware informático; 

manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; duplicação de 

programas de informáticos; instalação de software informático; consultoria em software 

informático; conversão de dados ou documentos de suportes físicos para suportes electró-

nicos; conversão de dados e programas de computador [excepto conversão física]; design de 

decoração de interiores; design industrial; design de artes gráficas; design de sistemas in-

formáticos; digitalização de documentos [digitalização]; auditorias sobre a energia; consul-

tadoria na área de poupança de energia; engenharia; investigação no campo da protecção 

ambiental; previsão do tempo / informação meteorológica; análise grafológica [grafologia]; 

hospedagem de sites informáticos [websites]; serviços de consultadoria em tecnologia da 

informação [TI]; serviços de laboratório científico; levantamentos topográficos / agrimen-

sura; criação e manutenção de sítios web para terceiros; pesquisa mecânica; monitorização 

de sistemas informáticos por acesso remoto; análise para exploração petrolífera; design de 

embalagens / serviços de design de embalagem; estudos de projectos técnicos; serviços de 

protecção contra vírus informáticos; serviços de controlo de qualidade; recuperação de da-

dos informáticos; aluguer de computadores; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos 

para terceiros; pesquisa biológica; investigação científica; fornecimento de motores de bus-

ca para a internet; hospedagem de servidores; aluguer de servidores Web; design de softwa-

re informático; aluguer de software informático; software como serviço [ SaaS ]; «styling» 

[design industrial]; agrimensura; investigação técnica; testes de materiais; inspecção téc-

nica de veículos; análises de água; consultadoria em design de sítios web; segurança infor-

mática; serviços informáticos relacionados com o sistema de análise financeira; serviços de 

informática relacionados com a interconexão do hardware e software informático; design 

de software de aplicação; serviços informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sítios e recursos em redes informáticas; design, desenho e escrita comissiona-

dos, todos para a compilação de páginas web na Internet; criação e manutenção de sítios 

na web; desenvolvimento de bases de dados informáticas; aluguer e leasing de aparelhos 

informáticos, e dados informáticos; criação, compilação e manutenção de um registo de 
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nomes de domínio; codificação e decodificação de sinais electrónicos e informáticos; testes 

e avaliações sobre saúde e segurança no trabalho; serviços de assessoria, consultadoria e 

prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/084999

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

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

nos ou animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura; serviços de medicina 

alternativa; serviços de aromaterapia; serviços de inseminação artificial; banhos públicos 

para fins de higiene; banhos turcos; serviços de bancos de sangue; quiropraxia; serviços de 

clínicas médicas; serviços de odontologia; design paisagístico; implantação de cabelo; cui-

dados de saúde; serviços de spa de saúde; centros de saúde; aconselhamento sobre saúde; 

casas de convalescença / casas de repouso; lares com acompanhamento médico; hospícios; 

hospitais; serviços de fertilização em vitro; massagens; assistência médica; aluguer de equi-

pamentos médicos; serviços de parteira; enfermagem, médica; serviços de optometrista; 

serviços de farmacêuticos, para elaborar receitas médicas; aconselhamento em farmácia; 

fisioterapia / terapia física; serviços de psicólogo; serviços de reabilitação/desintoxicação 

para toxicodependentes; salões de beleza; sanatórios; serviços de sauna; serviços de solá-

rio; cirurgias plásticas; serviços de telemedicina; serviços de terapia; serviços de visagistas; 

serviços de assessoria e consultadoria relacionados com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, nutrição, dieta e boa forma física; serviços de clínicas de saúde; serviços de saú-

de mental; serviços de consulta de cuidados de saúde; agrupamento, compilação, forneci-

mento e divulgação de informações relacionadas com vida saudável, hábitos alimentares 

saudáveis, nutrição, dieta e boa forma física; estudos em matéria de saúde; serviços de as-

sessoria, consultadoria e prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/085000

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14
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[730] 申請人 Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

 地址 Endereço : 50 Raffles Place, # 35-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

 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 : Serviços jurídicos; serviços de segurança para a protecção de bens e pessoas; serviços 

pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer as necessidades dos indivíduos; 

serviços de agência de adopção; serviços de segurança/escolta pessoal; licenciamento de 

software informático [serviços jurídicos]; consultadoria de segurança; consultadoria de 

propriedade intelectual; serviços de cremação; agências de detectives; registo de nomes 

de domínio [serviços jurídicos]; aluguer de alarmes de incêndio; funerais; pesquisas gene-

alógicas; licenciamento de propriedade intelectual; serviços de vigilância de propriedade 

intelectual; serviços de investigação de pessoas desaparecidas; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; investigação judicial; serviços de contencioso; abertura de fechadu-

ras de segurança; gestão de direitos de autor; serviços de mediação; monitorização de alar-

mes anti-roubo e de segurança; serviços de redes sociais; licenciamento de dados, imagens 

fixas, imagens em movimento, áudio e texto digitais; serviços de assessoria, consultadoria e 

prestação de informações em relação ao supracitado.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/06 302792674 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/085019

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : SOCIÉTÉ COSMOPARIS

 地址 Endereço : 28 avenue de Flandre, 75019 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas de senhora, carteiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085020

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : SOCIÉTÉ COSMOPARIS

 地址 Endereço : 28 avenue de Flandre, 75019 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Cintos, calçado para homem e senhora.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085021

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : SOCIÉTÉ COSMOPARIS

 地址 Endereço : 28 avenue de Flandre, 75019 Paris, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Aluguer de espaços publicitários, publicidade, incluindo publicidade on-line numa rede de 

computadores, gestão comercial e administrativa, decoração de montras, demonstração de 

produtos, publicação de textos publicitários, organização de exposições com fins comer-

ciais/publicidade, promoção de vendas para terceiros, assistência em operações comerciais, 

assistência em actividades comerciais das empresas consistindo na gestão de encomendas 

através de redes de comunicações globais, serviços de manequins para fins de publicidade 

ou promoção de vendas, serviços de venda a retalho ou por grosso de malas de senhora, 

carteiras, cintos, calçado para homem e senhora através de redes globais de comunicação 

e/ou serviços website.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085022

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : SOCIÉTÉ SAN MARINA

 地址 Endereço : ZI Les Paluds, 155 rue du Dirigeable, 13400 Aubagne, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; peles de animais; malas (baús) e maletas de viagem; chapéus-

-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria; artigos de marroquinaria em cou-

ro ou imitações de couro (excepto estojos adaptados aos produtos que se destinam a conter, 

luvas e cintos), malas de senhora, sacos de viagem, sacos escolares.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085023

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : SOCIÉTÉ SAN MARINA

 地址 Endereço : ZI Les Paluds, 155 rue du Dirigeable, 13400 Aubagne, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Roupas (vestuário), luvas (vestuário), cintos (vestuário); sapatos (excluindo sapatos ortopé-

dicos), botas, sapatos com luz na sola, chinelos; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085024

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/14

[730] 申請人 Requerente : SOCIÉTÉ SAN MARINA

 地址 Endereço : ZI Les Paluds, 155 rue du Dirigeable, 13400 Aubagne, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Aluguer de espaços publicitários, publicidade, incluindo publicidade on-line numa rede de 

computadores, gestão comercial e administrativa, decoração de montras, demonstração de 

produtos, publicação de textos publicitários, organização de exposições com fins comer-

ciais/publicidade, promoção de vendas para terceiros, assistência em operações comerciais, 

assistência em actividades comerciais das empresas consistindo na gestão de encomendas 

através de redes de comunicações globais, serviços de manequins para fins de publicidade 

ou promoção de vendas, serviços de venda a retalho ou por grosso de artigos de couro ou 

imitação de couro; peles de animais; malas (baús) e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria; malas de senhora, sacos de viagem, sacos es-

colares; roupas (vestuário), luvas (vestuário), cintos (vestuário); sapatos (excluindo sapatos 

ortopédicos), botas, sapatos com luz na sola, chinelos; chapelaria através de redes globais 

de comunicação e/ou serviços website.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085184

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : Teddy Yip

 地址 Endereço : 383 King George Terrace, Victoria, British Columbia V8S 2JB, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, capacetes, luvas e óculos de protecção, todos para protec-

ção contra acidentes ou incêndios; óculos de sol, óculos e estojos para os mesmos; apare-

lhos anti-roubo; leitores de disco compacto; jogos para televisão; jogos de vídeo; software 

informático e hardware de computador; periféricos de computador; gravações de sons e 

vídeos; máquinas de entretenimento para uso com monitores de vídeo, ecrãs para televiso-

res, unidades para visualização ou receptores de televisão; visores anti-reflexo; simuladores 

para afinação de direcção e controle de veículos; indicadores de velocidade; aparelhos de 

medida, de sinalização, salva-vidas e de ensino todos para uso na gravação, teste, monito-

rização, inspecção e avaliação do desempenho de veículos motorizados e de motores para 

automóveis; peças e acessórios para todos os supramencionados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085185

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : Teddy Yip

 地址 Endereço : 383 King George Terrace, Victoria, British Columbia V8S 2JB, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia e bijutarias, medalhas, botões de punho, molas de gravata e alfinetes 

de gravata (artigos de joalharia); medalhões; carrinhos em miniatura, capacetes em mi-

niatura, emblemas,  fivelas, botões, tachas, cinzeiros, artigos para fumadores, ornamentos 

(artigos de joalharia), argolas para chaves, bases para copos e garrafas, pisa-papéis, todos 

em metais preciosos ou semi-preciosos ou revestidos dos mesmos; relógios de parede e de 

pulso; peças e acessórios para todos os artigos supra mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085186

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : Teddy Yip

 地址 Endereço : 383 King George Terrace, Victoria, British Columbia V8S 2JB, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Artigos de papelaria, material impresso, pintura, fotografias, cartazes, jornais, revistas, li-

vros cómicos, publicações impressas, manuais, catálogos, calendários e diários; autocolan-

tes transferências (decalcomanias).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085187

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : Teddy Yip

 地址 Endereço : 383 King George Terrace, Victoria, British Columbia V8S 2JB, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas e estojos de viagem; sacos de lona e mochilas; sacos de mão, carteiras, sacos de cor-

reia, sacos para desporto, sacos escolares, estojos para conjuntos para escrita; chapéus-

-de-chuva e chapéus de sol; carteiras, capas para livros e porta-chaves, todos em couro ou 

imitações de couro.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085188

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : Teddy Yip

 地址 Endereço : 383 King George Terrace, Victoria, British Columbia V8S 2JB, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 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/085189

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : Teddy Yip

 地址 Endereço : 383 King George Terrace, Victoria, British Columbia V8S 2JB, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos, brinquedos e coisas para brincar; artigos desportivos; carrinhos em miniatura; car-

ros com controlo remoto (brinquedos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085190

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22

[730] 申請人 Requerente : Teddy Yip

 地址 Endereço : 383 King George Terrace, Victoria, British Columbia V8S 2JB, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços desportivos e de entretenimento; corridas de automóveis; serviços de entreteni-

mento fornecidos em pistas de corrida de automóveis; organização de eventos de corridas 

de automóveis; educação e instrução relacionados com corridas de automóveis e automó-

veis; informação relacionada com desportos motorizados fornecidos on-line através de uma 

base de computadores ou através da internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085191

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/22
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[730] 申請人 Requerente : Teddy Yip

 地址 Endereço : 383 King George Terrace, Victoria, British Columbia V8S 2JB, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção de motores para veículos;  teste, avaliação e inspecção de motores para veícu-

los.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085303

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/23

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AG

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車用點煙器；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；陸地車輛馬達；陸地車輛引擎；陸地車輛動

力裝置；車輛底盤；汽車車身；陸地車輛連接器；汽車減震器；運載工具用減震彈簧；充氣輪

胎；運載工具用輪胎；運載工具用輪圈；運載工具用實心輪胎；運載工具用輪子；運載工具用輪

轂；充氣輪胎的內胎；補內胎用全套工具；補內胎用黏膠補片；輪胎防滑釘；防滑鏈；運載工具

用輪胎防滑裝置；運載工具用座椅；後視鏡；運載工具座椅頭靠；運載工具用防盜報警器；運載

工具防盜報警設備；小汽車；汽車；卡車；拖車（車輛）；車輛用拖車連接裝置；公共馬車；摩托

車；機動自行車；自行車；繩纜運輸裝置和設備；手推車；空中運載工具；船；機車；公共汽車；

有蓬的車輛；拖拉機；踏板車（機動車輛）；吊椅纜車；纜車；輪椅。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085304

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/23

[730] 申請人 Requerente : 大眾汽車股份公司

   VOLKSWAGEN AG

 地址 Endereço : 德國沃爾夫斯堡

   38436 Wolfsburg, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

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

例模型套件；長絨毛玩具；自動和投幣啟動的遊戲機； 娛樂場用視頻遊戲機；視頻遊戲機；成

比例的模型車；玩具車；兒童遊戲用踏板車（玩具）；成比例的模型汽車；玩具汽車；由無線電

控制的玩具車；體育活動用球；萬花筒；棋類遊戲；紙牌；運動用球；鍛煉用固定自行車；射箭用

器具；體操器械；塑料跑道；競技手套；釣魚用浮子；偽裝掩蔽物（運動用品）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085360

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/24

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de higiene não medicinais; cosméticos; preparações para banho e duche; prepara-

ções para os cuidados do corpo e da pele; preparações para os dentes e os cabelos; prepa-

rações para os cuidados das unhas e verniz para as unhas, unhas postiças; sabonetes; anti-

transpirantes, desodorizantes; perfumes, água de colónia, água de toilette, água de toilette 

e loção para depois de barbear; óleos essenciais, óleo de massagem; pot pourri, fragrância 

de quarto e incenso; preparações para limpeza e cuidados de artigos de couro e artigos sem 

ser de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085361

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/24

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos de sol, óculos, óculos de óptica, armações e lentes montadas para os artigos atrás 

referidos; estojos e suportes para os artigos atrás referidos; peças e acessórios para todos 

os artigos atrás referidos; estojos e suportes para dispositivos electrónicos portáteis, tele-

móveis, sistemas de áudio e de vídeo portáteis e computadores; tapetes para o rato; estojos 

para câmaras; telemóveis, dispositivos electrónicos portáteis; acessórios de telemóveis, in-

cluindo capas e coberturas para telemóveis, pendentes para telemóveis, painel frontal para 

telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «porta-chaves», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/085362

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/24
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[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso e de bolso e peças, acessórios e estojos para todos os artigos atrás re-

feridos; braceletes e pulseiras para os mesmos; joalharia, bijutaria, alfinetes de gravata, 

prendedores de gravata e botões de punho; artigos feitos de metais preciosos ou em plaqué, 

incluindo anéis para chaves, porta-chaves, emblemas, ornamentos de sapatos; caixas e esto-

jos para jóias; modelos e figuras de metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085363

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/24

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Artigos feitos de papel ou cartão, incluindo etiquetas, caixas, sacos; matérias impressas e 

publicações; cartazes, álbuns, folhetos, mapas, cartões postais, catálogos; fotografias; ar-

tigos de papelaria; instrumentos de escrita; materiais de acondicionamento e embalagem; 

fitas de papel; cartões de felicitações, cartões de papel; porta-canetas; capas para passapor-

tes; capas para livros; livros; pesos de papel; guardanapos de papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085364

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/24

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Produtos feitos de couro ou imitações de couro; sacos; sacos multiuso, sacos de mão, sacos 

de ombro; malas, maletas de viagem, malas de viagem, sacos de viagem, sacos porta-fatos, 

estojos de toilette, sacos para o bebé, portadores de bebé, arnês de bebé, mochilas, saco-

las, estojos de câmaras, sacos de compras, sacos de compras e carrinhos com rodas; porta-

-moedas, bolsas; carteiras, porta-chaves, porta-cartões, bolsas de mão; etiquetas, rótulos 

e etiquetas de bagagem; estojos e sacos de cosméticos (sem ser equipados); estojos para 

conjuntos de manicura; rolos para jóias; chapéus-de-chuva, chapéus de sol; roupas para 

animais de estimação; cobertores para cavalos; coleiras e trelas para animais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085365

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/24

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085431

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de higiene não medicinais; cosméticos; preparações para banho e duche; prepara-

ções para os cuidados do corpo e da pele; preparações para os dentes e os cabelos; prepa-

rações para os cuidados das unhas e verniz para as unhas, unhas postiças; sabonetes; anti-

transpirantes, desodorizantes; perfumes, água de colónia, água de toilette, água de toilette 

e loção para depois de barbear; óleos essenciais, óleo de massagem; pot pourri, fragrância 

de quarto e incenso; preparações para limpeza e cuidados de artigos de couro e artigos sem 

ser de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085432

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos de sol, óculos, óculos de óptica, armações e lentes montadas para os artigos atrás 

referidos; estojos e suportes para os artigos atrás referidos; peças e acessórios para todos 

os artigos atrás referidos; estojos e suportes para dispositivos electrónicos portáteis, tele-

móveis, sistemas de áudio e de vídeo portáteis e computadores; tapetes para o rato; estojos 

para câmaras; telemóveis, dispositivos electrónicos portáteis; acessórios de telemóveis, in-

cluindo capas e coberturas para telemóveis, pendentes para telemóveis, painel frontal para 

telemóveis.

[540] 商標 Marca : 

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

excluiu-se «porta-chaves», por pertencer a outra classe.
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[210] 編號 N.º : N/085433

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso e de bolso e peças, acessórios e estojos para todos os artigos atrás re-

feridos; braceletes e pulseiras para os mesmos; joalharia, bijutaria, alfinetes de gravata, 

prendedores de gravata e botões de punho; artigos feitos de metais preciosos ou em plaqué, 

incluindo anéis para chaves, porta-chaves, emblemas, ornamentos de sapatos; caixas e esto-

jos para jóias; modelos e figuras de metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085434

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Artigos feitos de papel ou cartão, incluindo etiquetas, caixas, sacos; matérias impressas e 

publicações; cartazes, álbuns, folhetos, mapas, cartões postais, catálogos; fotografias; ar-

tigos de papelaria; instrumentos de escrita; materiais de acondicionamento e embalagem; 

fitas de papel; cartões de felicitações, cartões de papel; porta-canetas; capas para passapor-

tes; capas para livros; livros; pesos de papel; guardanapos de papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085435

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Produtos feitos de couro ou imitações de couro; sacos; sacos multiuso, sacos de mão, sacos 

de ombro; malas, maletas de viagem, malas de viagem, sacos de viagem, sacos porta-fatos, 

estojos de toilette, sacos para o bebé, portadores de bebé, arnês de bebé, mochilas, saco-

las, estojos de câmaras, sacos de compras, sacos de compras e carrinhos com rodas; porta-

-moedas, bolsas; carteiras, porta-chaves, porta-cartões, bolsas de mão; etiquetas, rótulos 

e etiquetas de bagagem; estojos e sacos de cosméticos (sem ser equipados); estojos para 

conjuntos de manicura; rolos para jóias; chapéus-de-chuva, chapéus de sol; roupas para 

animais de estimação; cobertores para cavalos; coleiras e trelas para animais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085436

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085437

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de higiene não medicinais; cosméticos; preparações para banho e duche; prepara-

ções para os cuidados do corpo e da pele; preparações para os dentes e os cabelos; prepa-

rações para os cuidados das unhas e verniz para as unhas, unhas postiças; sabonetes; anti-

transpirantes, desodorizantes; perfumes, água de colónia, água de toilette, água de toilette 

e loção para depois de barbear; óleos essenciais, óleo de massagem; pot pourri, fragrância 

de quarto e incenso; preparações para limpeza e cuidados de artigos de couro e artigos sem 

ser de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085438

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos de sol, óculos, óculos de óptica, armações e lentes montadas para os artigos atrás 

referidos; estojos e suportes para os artigos atrás referidos; peças e acessórios para todos 

os artigos atrás referidos; estojos e suportes para dispositivos electrónicos portáteis, tele-

móveis, sistemas de áudio e de vídeo portáteis e computadores; tapetes para o rato; estojos 

para câmaras; telemóveis, dispositivos electrónicos portáteis; acessórios de telemóveis, in-

cluindo capas e coberturas para telemóveis, pendentes para telemóveis, painel frontal para 

telemóveis.

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

excluiu-se «porta-chaves», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/085439

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de pulso e de bolso e peças, acessórios e estojos para todos os artigos atrás re-

feridos; braceletes e pulseiras para os mesmos; joalharia, bijutaria, alfinetes de gravata, 

prendedores de gravata e botões de punho; artigos feitos de metais preciosos ou em plaqué, 

incluindo anéis para chaves, porta-chaves, emblemas, ornamentos de sapatos; caixas e esto-

jos para jóias; modelos e figuras de metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085440

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Artigos feitos de papel ou cartão, incluindo etiquetas, caixas, sacos; matérias impressas e 

publicações; cartazes, álbuns, folhetos, mapas, cartões postais, catálogos; fotografias; ar-

tigos de papelaria; instrumentos de escrita; materiais de acondicionamento e embalagem; 

fitas de papel; cartões de felicitações, cartões de papel; porta-canetas; capas para passapor-

tes; capas para livros; livros; pesos de papel; guardanapos de papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085441

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Produtos feitos de couro ou imitações de couro; sacos; sacos multiuso, sacos de mão, sacos 

de ombro; malas, maletas de viagem, malas de viagem, sacos de viagem, sacos porta-fatos, 
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estojos de toilette, sacos para o bebé, portadores de bebé, arnês de bebé, mochilas, saco-

las, estojos de câmaras, sacos de compras, sacos de compras e carrinhos com rodas; porta-

-moedas, bolsas; carteiras, porta-chaves, porta-cartões, bolsas de mão; etiquetas, rótulos 

e etiquetas de bagagem; estojos e sacos de cosméticos (sem ser equipados); estojos para 

conjuntos de manicura; rolos para jóias; chapéus-de-chuva, chapéus de sol; roupas para 

animais de estimação; cobertores para cavalos; coleiras e trelas para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085442

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/25

[730] 申請人 Requerente : BURBERRY LIMITED

 地址 Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2 AW, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085655

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : Bruno Söhnle GmbH Uhrenatelier Glashütte/Sa.

 地址 Endereço : Dresdner Strasse 14, D-01768 Glashütte, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias; joalharia, bijutaria; pedras precio-

sas; relojoaria e instrumentos cronométricos; despertadores, âncoras (relojoaria), relógios, 

cronógrafos (relógios), cronómetros (relógios), cronoscópios, relógios eléctricos, relógios 

solares, cronómetros, relógios de bolso, pêndulos, pulseiras de relógios, correias de reló-

gios, enroladores de relógios, caixas para relógios; mecanismos de relógios; peças de meca-

nismos de relógios; movimentos de relógios, peças de movimentos para relógios; ponteiros 

para relógios; mostradores (relojoaria); instrumentos de tempo; relógios mestre; peças e 

elementos para os produtos acima mencionados, incluídos na classe 14.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/085656

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/04/29

[730] 申請人 Requerente : Bruno Söhnle GmbH Uhrenatelier Glashütte/Sa.

 地址 Endereço : Dresdner Strasse 14, D-01768 Glashütte, Alemanha

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias; joalharia, bijutaria; pedras precio-

sas; relojoaria e instrumentos cronométricos; despertadores, âncoras (relojoaria), relógios, 

cronógrafos (relógios), cronómetros (relógios), cronoscópios, relógios eléctricos, relógios 

solares, cronómetros, relógios de bolso, pêndulos, pulseiras de relógios, correias de reló-

gios, enroladores de relógios, caixas para relógios; mecanismos de relógios; peças de meca-

nismos de relógios; movimentos de relógios, peças de movimentos para relógios; ponteiros 

para relógios; mostradores (relojoaria); instrumentos de tempo; relógios mestre; peças e 

elementos para os produtos acima mencionados, incluídos na classe 14.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/10/29 30 2013 057 197.5 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/085969

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Provisão de software de comunicação sem fios; provisão de programas de computador para 

verificação electrónica; provisão de programas de computador para verificação; provisão 

de software informático para fornecedores de serviços de aplicativos; provisão de software 

informático; provisão de programas de computador para o processamento de transmissão 

de dados; provisão de programas de computador; aluguer ou locação de computadores (in-

cluindo programas de computadores e meios de gravação nos quais programas de compu-

tadores são gravados); hospedagem de websites sítios na Internet e provisão de informação 

sobre os mesmos; aluguer ou locação de áreas de armazenamento em servidores; aluguer 

ou locação de áreas de armazenamento para guardar correio electrónico em servidores; 

aluguer ou locação de áreas de armazenamento para comunicações por correio electrónico 

em servidores; teste, inspecção ou pesquisa de máquinas e instrumentos electrónicos; teste 

ou pesquisa relacionados com máquinas e instrumentos de comunicação eléctrica; teste 

ou pesquisa de máquinas e instrumentos; teste ou pesquisa relacionada com electricida-

de; teste, inspecção e pesquisa de sistemas de computadores; análise de computadores e 

sistemas e fornecimento de informação relacionada com os mesmos; pesquisa, concepção 

e desenvolvimento de computadores, periféricos de computador e software informático; 

concepção de máquinas, aparelhos ou instrumentos (incluindo peças para os mesmos) ou 
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instalações com estas máquinas ou artigo semelhantes; concepção, produção ou manuten-

ção de programas de computador; concepção, produção ou manutenção de programas de 

computador para comunicações sem fio; concepção, produção ou manutenção de progra-

mas de computador para verificação electrónica; concepção, produção ou manutenção de 

sítios na internet; fornecimento de motores de busca; aluguer de tempo de acesso a base 

de dados informáticas; concepção, desenvolvimento e consultoria de computadores, 

software informático ou sistemas de computadores; consultoria para concepção, constru-

ção, manutenção ou gestão de sistemas de redes informáticas de comunicação; consultoria 

para concepção, produção ou manutenção de sistemas de computadores para uso em redes 

de comunicação como a internet; aconselhamento sobre a recuperação de operações e 

problemas com programas de computadores em computadores; verificação on-line de usu-

ários registados e fornecimento de informações relacionadas; verificação de usuários de 

comércio electrónico via linhas de comunicação; criptografia de dados informáticos ou ve-

rificação de identificação e certificação de usuários no comércio electrónico para terceiros; 

verificação de pessoas que têm acesso a redes de computadores; certificação de usuários 

no comércio electrónico; criptografia de dados electrónicos; conversão de dados através de 

computadores; processamento de cópia de segurança de dados (back-up) em sistemas de 

computadores; concepção de designs; introdução e explicação sobre a performance, méto-

dos de operações e semelhantes, de computadores, veículos motorizados e outras máquinas 

que exigem conhecimentos, habilidades ou experiência de alto nível para que possam fun-

cionar devidamente para os seus respectivos fins de uso; suporte técnico e consultoria para 

desenvolvimento de sistemas de computador, programas de base de dados de computador e 

software de aplicação para computadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/08 2013-087593 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/085974

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : Braidlock Limited

 地址 Endereço : 28 Hendrick Avenue, London, SW12 8TL, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 製藥製劑及獸用藥劑；醫療用衛生製劑；膏藥，敷藥材料。（全屬第5類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/085975

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/07

[730] 申請人 Requerente : Braidlock Limited
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 地址 Endereço : 28 Hendrick Avenue, London, SW12 8TL, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 外科、內科、牙科與獸醫用之器具及儀器；傷口縫合材料；支撐繃帶。（全屬第10類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086008

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : Schlage Lock Company LLC

 地址 Endereço : 11819 North Pennsylvania Street, Carmel, IN 46032, 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, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de 

ensino; fechaduras electrónicas; sistemas de fecho programáveis; sistemas de fecho progra-

máveis, constituídos por dispositivos de fecho cilíndricos e teclados eletrónicos; sistemas 

de segurança de entrada eléctricos e electrónicos e componentes dos mesmos, incluindo 

controladores eléctricos, fontes de alimentação, alarmes de porta de áudio e vídeo opera-

dos electricamente, interruptores electrónicos sensíveis ao toque, e dispositivos de acesso a 

portas, leitores com teclado para cartões com chip; software para acesso a chaves que per-

mite o controle informatizado das fechaduras electrónicas através de chaves electrónicas; 

software de computador; hardware de computador; equipamentos de comunicação; equipa-

mentos de controlo e de regulação; equipamento de monitorização; dispositivos anti-roubo; 

incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/08 86/113,491 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/086009

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : Schlage Lock Company LLC

 地址 Endereço : 11819 North Pennsylvania Street, Carmel, IN 46032, 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, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de 

ensino; fechaduras electrónicas; sistemas de fecho programáveis; sistemas de fecho progra-

máveis, constituídos por dispositivos de fecho cilíndricos e teclados eletrónicos; sistemas 
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de segurança de entrada eléctricos e electrónicos e componentes dos mesmos, incluindo 

controladores eléctricos, fontes de alimentação, alarmes de porta de áudio e vídeo opera-

dos electricamente, interruptores electrónicos sensíveis ao toque, e dispositivos de acesso a 

portas, leitores com teclado para cartões com chip; software para acesso a chaves que per-

mite o controle informatizado das fechaduras electrónicas através de chaves electrónicas; 

software de computador; hardware de computador; equipamentos de comunicação; equipa-

mentos de controlo e de regulação; equipamento de monitorização; dispositivos anti-roubo; 

incluídos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086010

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/08

[730] 申請人 Requerente : Astellas Pharma Inc.

 地址 Endereço : 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, 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 tratamento do cancro.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/09 2013-096621 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/086155

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Investimento imobiliário; gestão imobiliária; serviços de aluguer de imobiliária, nomeada-

mente, aluguer de comerciais e habitação residenciais; aluguer de apartamentos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/24 86/174,711 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/086156

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de promoção imobiliária; construção de edifícios comerciais e residenciais e quar-

tos residenciais que promovem a saúde e o bem-estar, e consultoria relacionados com os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/24 86/174,711 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/086157

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

 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 decoração de interiores e mobiliário que promovem a saúde e o 

bem-estar, e consultoria relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/24 86/174,711 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/086158

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/13

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Desenho de edifícios comerciais e residenciais, quartos comerciais e residenciais, decora-

ção de interiores e mobiliário, e serviços de consultoria relacionados com os mesmos; dese-

nho de decoração de interiores e mobiliário que promovem a saúde e o bem-estar.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/24 86/174,711 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/086185

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/14

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

 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 hotéis.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/09 86/277,114 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/086248

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : P.C.K IMPORT-EXPORT

 地址 Endereço : 105 rue de Tolbiac, 75013 PARIS, FRANÇA

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar; arroz; tapioca e sagú; sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; mel e xarope de melaço; 

levedura e fermento em pó; sal; mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo 

para refrescar. Sanduíches, pizas; crepes (alimentação); biscoitos; bolos; tostas; guloseimas; 

chocolate; bebidas à base de cacau, de café, de chocolate ou de chá.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores verde, branco, encarnado, amarelo.

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

2013/11/15 13/4 047 281 法國 França

[210] 編號 N.º : N/086249

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : P.C.K IMPORT-EXPORT

 地址 Endereço : 105 rue de Tolbiac, 75013 PARIS, FRANÇA

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Produtos agrícolas não preparados nem transformados; frutos e legumes frescos; cereais 

em grão não processados; arroz não processado.



N.º 36 — 3-9-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15251

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores verde, branco, encarnado, amarelo.

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

2013/11/15 13/4 047 281 法國 França

[210] 編號 N.º : N/086250

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/15

[730] 申請人 Requerente : P.C.K IMPORT-EXPORT

 地址 Endereço : 105 rue de Tolbiac, 75013 PARIS, FRANÇA

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda por grosso ou a retalho de produtos alimentares; agências de importa-

ção-exportação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores verde, branco, encarnado, amarelo.

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

2013/11/15 13/4 047 281 法國 França

[210] 編號 N.º : N/086315

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/19

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

 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 : Construção de hotéis e quartos de hotel que promovem a saúde e o bem-estar, e serviços de 

consultoria relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/09 86/277,271 美國 Estados Unidos da América
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[210] 編號 N.º : N/086316

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/19

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Desenho de hotéis e quartos de hotel, decoração de interiores e mobiliário, e serviços de 

consultoria relacionados com os mesmos; desenho de decoração de interiores e mobiliário 

que promovem a saúde e o bem-estar.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/09 86/277,271 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/086317

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/19

[730] 申請人 Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

 地址 Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas; tabaco para os fumadores enrolarem os 

seus próprios cigarros; tabaco de cachimbo; tabaco de mascar; rapé (tabaco); cigarros com 

ou sem filtro feito de uma mistura de tabaco e de cravo cortado, e envolto em mortalhas; 

produtos orais de tabaco sem fumo tratados por aquecimento, tabaco húmido a semi-

-húmido que é usado solto ou empacotado em porções; sucedâneos do tabaco (não para uso 

medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/11/25 64120/2013 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/086462

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/21

[730] 申請人 Requerente : TACHOEASY ÁSIA EMPRESA DE GEOLOCALIZAÇÃO LIMITADA

 地址 Endereço : Calçada de Santo Agostinho, n.º 19, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e dispositivos para a transmissão de dados, incluindo instalações consistindo 

totalmente ou maioritariamente dos mesmos, aparelhos de Sistema de Posicionamento glo-
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bal (GPS); programas de computador pré-gravados para gestão de informação, software de 

gestão de bases de dados, correio electrónico e software de mensagens, software de paging; 

peças para todos os bens atrás mencionados, incluídos na classe 09.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores preta, azul-escura e azul-clara tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/086463

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/21

[730] 申請人 Requerente : 中藥谷科技（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門墨山巷31-B號祐康大廈地下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 : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“藥品，保健品”，因屬其他類

別。 

[210] 編號 N.º : N/086710

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/23

[730] 申請人 Requerente : Serba Wangi Sdn Bhd

 地址 Endereço : Lot 2171, Jalan Bukit Raya, Mukim Bukit Raya, 06700 Pendang, Kedah Darulaman, Malá-

sia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Arroz, vermicelli (massas), farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria, confei-

taria, bebidas feitas de cereais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086711

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/23

[730] 申請人 Requerente : Serba Wangi Sdn Bhd

 地址 Endereço : Lot 2171, Jalan Bukit Raya, Mukim Bukim Raya, 06700 Pendang, Kedah Darulaman, Ma-

lásia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas, bebidas com sabor a fruta, bebidas feitas com frutas, bebidas à base 

de frutas e vegetais, sumos de fruta e sumos de vegetais, bebidas feitas de cereais, bebidas 

não alcoólicas à base de grãos, bebidas à base de arroz, bebidas feitas de pó de arroz, xa-

ropes, pós e outras preparações para fabrico de bebidas não alcoólicas, pó de xarope para 

bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086728

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : Marble Slab Franchise Brands, LLC

 地址 Endereço : 1346 Oakbrook Drive, Suite 170, Norcross, Georgia 30093, 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 : Produtos de confeitaria congelados; bolos; biscoitos; empadas; produtos de gelados; iogurte 

congelado, gelados, sorvetes (sherbets) e sorvetes (sorbets).

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/13 302993662 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/086729

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : Marble Slab Franchise Brands, LLC

 地址 Endereço : 1346 Oakbrook Drive, Suite 170, Norcross, Georgia 30093, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante, nomeadamente, sorveterias, serviços de catering.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/13 302993662 中國香港 Hong Kong, China
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[210] 編號 N.º : N/086761

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/26

[730] 申請人 Requerente : Victor-L

 地址 Endereço : 10 Place Vendôme, 75001 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; camisas; vestuário de couro ou imitação de couro; cintos 

(vestuário); peles (vestuário); luvas (vestuário); lenços de cabeça; gravatas; meias de vidro; 

peúgas; chinelos; calçado para a praia, esqui ou desporto; roupa interior.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086792

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/27

[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

2013/12/02 2013-094364 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/086837

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/27

[730] 申請人 Requerente : Mozza, LLC

 地址 Endereço : 641 North Highland Avenue, Los Angeles, CA 90036, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de comidas e bebidas; serviços de restauração; serviços de cafeteria, bistro e 

restaurante; serviços de bar, salão de estar para cocktail e bar de vinhos; tudo incluído na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086838

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/27

[730] 申請人 Requerente : Mozza, LLC

 地址 Endereço : 641 North Highland Avenue, Los Angeles, CA 90036, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de comidas e bebidas; serviços de restauração; serviços de cafeteria, bistro e 

restaurante; serviços de bar, salão de estar para cocktail e bar de vinhos; tudo incluído na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086858

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/28

[730] 申請人 Requerente : ISRAEL CHEMICALS LTD.

 地址 Endereço : Millenium Tower 23 Aranha St., Tel Aviv, 61070, Israel

 國籍 Nacionalidade : 以色列 Israelita 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Produtos químicos e compostos químicos usados na indústria, ciência e fotografia, assim 

como na agricultura, horticultura e silvicultura, e nas operações de perfuração de poços 

de petróleo e de gás; produtos químicos para uso em produtos de cuidados pessoais; pro-

dutos químicos para uso em tratamento de água; produtos químicos para uso em bebidas, 

alimentos, alimentos para animais de estimação e produtos para a nutrição de animais; 

produtos químicos para uso em produtos de limpeza; produtos químicos para uso em solu-

ções de higiene; produtos químicos para uso em produtos dentários e dentífricos; produtos 

químicos para uso no processamento de cerâmicas; produtos químicos para uso em aplica-

ções na construção; produtos químicos para uso na produção de produtos de electrónica; 

produtos químicos para uso na reabilitação e recuperação ambiental; produtos químicos 

para limpeza e tratamento de metais; produtos químicos para uso em processos de minera-

ção; produtos químicos para uso em tintas e revestimentos; produtos químicos para uso no 

fabrico de produtos abrasivos e catalisadores; produtos químicos para uso em aplicações de 

energia renováveis; produtos químicos para uso em limpezas, acabamentos, curtimento e 

tingimento de têxteis e de couro; fosfatos, ácido fosfórico; compostos de alumínio; aditivos 

e adjuvantes químicos; ingredientes químicos activos para uso no fabrico de produtos far-

macêuticos; produtos fertilizantes; composições extintoras e produtos de protecção contra 

chamas para protecção da vida selvagem; agentes ignífugos químicos em plástico e outros 

materiais; matérias tanantes; adesivos destinados à indústria; agentes para o amolecimento 

do couro e para o endurecimento do couro; poliuretanos não transformados e resinas de 

poliuretanos; polímeros para uso industrial; agentes desmoldantes de asfalto; preparações 

para branquear para uso industrial; catalisadores; resinas artificiais em estado bruto; maté-

rias plásticas em estado bruto.
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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

2014/05/01 264779 以色列 Israel

[210] 編號 N.º : N/086859

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/28

[730] 申請人 Requerente : ISRAEL CHEMICALS LTD.

 地址 Endereço : Millenium Tower 23 Aranha St., Tel Aviv, 61070, Israel

 國籍 Nacionalidade : 以色列 Israelita 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos dietéticos para uso medicinal; alimentos para bebés; suplementos alimentares; 

suplementos minerais; vitaminas; emplastros adesivos; materiais para pensos para uso mé-

dico; gesso para uso médico; preparações para obturações e modelagem dentária para uso 

em odontologia; gesso dentário; metais e ligas para uso odontológico; cerâmicas odontoló-

gicas; materiais para próteses dentárias; produtos desinfectantes; produtos veterinários e 

higiénicos; preparações para a destruição de animais nocivos; biocidas; fungicidas; herbici-

das; insecticidas; pesticidas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/01 264779 以色列 Israel

[210] 編號 N.º : N/086866

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/29

[730] 申請人 Requerente : 江蘇奇鷹電線電纜有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省如皋市如城鎭福壽西路268號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電纜；電線；電報線；電源材料（電線、電纜）；絕緣銅線；電話線；同軸電纜；電纜中繼線套

筒；電線標識線；磁線。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/086913

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/30

[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 : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas, pedras preciosas, joalharia, colares, gargantilhas, braceletes, 

anéis, brincos, pendentes, broches, crachás (joalharia), botões de punho, medalhas, meda-

lhões, amuletos, ganchos para gravatas, alfinetes de gravata, correntes (joalharia), caixas 

feitas de metais preciosos, estojos para joalharia, caixas para joalharia, caixas para reló-

gios, excepto as feitas de metal precioso, bolsas para joalharia e relógios, excepto as feitas 

de metal precioso,  instrumentos orológicos e cronométricos, relógios e suas componentes 

de estrutura, cronógrafos (relógios), cronómetros, relógios de pulso, relógios, pêndulo (fa-

brico de relógios e relógios de pulso), relógios pequenos (de bolso), correias para relógios 

de pulso, fivelas para relógios, mostradores de relógios, estojos de relógios, correntes para 

relógios, mecanismos para relógios e relógios de pulso; estojos para fabrico de relógios e 

relógios de pulso, estojos para relógios (para apresentação); porta-chaves inovadores.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/02 13/4051532 法國 França

[210] 編號 N.º : N/086914

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/30

[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 : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas, pedras preciosas, joalharia, colares, gargantilhas, braceletes, 

anéis, brincos, pendentes, broches, crachás (joalharia), botões de punho, medalhas, meda-

lhões, amuletos, ganchos para gravatas, alfinetes de gravata, correntes (joalharia), caixas 

feitas de metais preciosos, estojos para joalharia, caixas para joalharia, caixas para reló-

gios, excepto as feitas de metal precioso, bolsas para joalharia e relógios, excepto as feitas 

de metal precioso,  instrumentos orológicos e cronométricos, relógios e suas componentes 

de estrutura, cronógrafos (relógios), cronómetros, relógios de pulso, relógios, pêndulo (fa-

brico de relógios e relógios de pulso), relógios pequenos (de bolso), correias para relógios 

de pulso, fivelas para relógios, mostradores de relógios, estojos de relógios, correntes para 

relógios, mecanismos para relógios e relógios de pulso; estojos para fabrico de relógios e 

relógios de pulso, estojos para relógios (para apresentação); porta-chaves inovadores.

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

2013/12/02 13/4051537 法國 França

[210] 編號 N.º : N/086915

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/05/30

[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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário para homem, mulher e criança, botas, sapatos, chinelos, acessórios de moda 

para vestuário de homem, mulher e criança, nomeadamente chapéus, bonés (chapelaria), 

luvas (vestuário), gravatas, cintos (vestuário), cachecóis, faixas para vestir, meias, peúgas, 

collants e suspensórios.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/02 13/4051537 法國 França

[210] 編號 N.º : N/086966

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/03

[730] 申請人 Requerente : CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

 地址 Endereço : Via Palermo 26/A, 43100 Parma, Itália

 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 médicos. Dispositivos para a administração de substâncias medi-

cinais na forma de pó, inaladores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086971

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/03

[730] 申請人 Requerente : Pokonobe Associates

 地址 Endereço : PO Box 1633, Ross, California 94957, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogos, nomeadamente, dispositivos que aceita uma aposta.

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

2013/12/04 86/134,405 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/086998

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : AARON

 地址 Endereço : Zone D’activité, Allée de Stockholm, 83870 Signes-France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，動物皮，毛皮製覆蓋物，裘皮，手提包，有肩帶的女用手提包，背包，海濱浴場

用手提袋，運動包，輪式包，購物袋，購物網袋，女用無帶提包，小背包，書包，抱嬰兒用吊袋，

柳條編織包（包），手提袋，大衣箱（行李），衣箱，旅行包，旅行箱，旅行包（箱），小型輪式行

李箱，旅行用衣袋，盥洗包，用於裝化妝用品的手提包（空的），小皮夾，錢包，鑰匙盒（皮製），

皮製文件夾，卡片盒（皮夾子），皮革或皮革板製盒，包裝用信封或小袋（皮製），皮製帽盒，雨

傘，陽傘，女用陽傘，手杖，馬具，繫狗皮帶，皮製帶子。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/086999

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : AARON

 地址 Endereço : Zone D’activité, Alléede Stockholm, 83870 Signes-France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，即上衣，夾克衫，雨衣，雨披，帶兜帽的風雪大衣，套服，茄克（服裝），女襯衫，褲子，牛

仔褲，短褲，百慕大式短褲，禮服，裙子，襯裙，T恤衫，條紋背心，絨衣，女式無袖胸衣，襯衫，

背心（馬甲），運動衫，運動褲，綁腿，上衣，游泳衣，沙灘裝，女內衣，內衣，睡衣，睡袍，浴衣，

短襪，緊身衣褲，領巾，圍巾，裘皮披肩，領帶，非紙製圍涎，服裝帶（衣服），衣服吊帶，頭帶

（服裝），手套（服裝），帽，帽子（頭戴），鞋，海濱浴場用鞋，滑雪或運動鞋，雨靴，木鞋，靴，

拖鞋，涼鞋，草鞋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087002

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : 上海貓山王餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市閔行區平陽路258號一層H1093室 

 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；醃製魚；水產罐頭；以果蔬為主的零食小吃；熟蔬菜；蛋；牛奶製品；食用油；豆腐；加工過

的堅果。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087003

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : 上海貓山王餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市閔行區平陽路258號一層H1093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；糖；甜食；蜂蜜；蛋糕；穀類製品；以穀物為主的零食小吃；豆漿；冰淇淋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087004

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : 上海貓山王餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市閔行區平陽路258號一層H1093室 

 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 : 新鮮水果；堅果（水果）；新鮮蔬菜；活動物；植物；未加工可可豆；植物種子；新鮮漿果；樹木；

動物食品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087005

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : 上海貓山王餐飲管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市閔行區平陽路258號一層H1093室 

 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（飲料）；鋰鹽礦水；純淨水（飲料）；礦泉水配料；果汁飲料（飲料）；檸檬水；蘇

打水；餐用礦泉水；汽水。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087006

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.

 地址 Endereço : Via dei Sette Santi, 3, Firenze, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087035

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : J. Dege & Sons Limited

 地址 Endereço : 10 Savile Row, London W15 3 PF, 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 : Vestuário, calçado e chapelaria, incluindo fatos, casacos curtos, calças, saias, vestidos, ca-

sacos, coletes, roupões, pijamas, camisas, gravatas, gravatas largas, lenços de cabeça, cha-

péus, peúgas e cintos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087041

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 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 : Cartões de créditos, cartões de débito, cartões de desconto, cartões de fidelidade e cartões 

e débito em conta; sendo todos codificados e magnéticos; cartões codificados; cartões co-

dificados e magnéticos para uso em relação à transferência electrónica de fundos e para 

transacções financeiras em geral; leitores de cartões para cartões de créditos; terminais in-

formáticos para uso com cartões de créditos no ponto de venda; terminais de processamen-

to de cartão de crédito; aparelhos de verificação electrónica para verificação e autenticação 
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de cartões de débito em conta, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e 

cartões de pagamento; hardware e software informático; equipamento de telecomunica-

ções; cartões bancários sendo codificados; cartões bancários incorporando suportes de 

registo magnético; cartões bancários (codificado ou magnético); cartões bancários (cartões 

de circuitos integrados); cartões de créditos (cartões de circuitos integrados); aparelhos au-

tomático para bancário automatizado; aparelhos para uso em estações de bancários para o 

levantamento e pagamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087042

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cartões, (excepto codificado ou magnético); cartões de crédito (não codificado e não mag-

nético), cartões de débito (não codificado e não magnético), cartões de desconto (não codi-

ficado e não magnético), cartões de lealdade (não codificado e não magnético) e cartões de 

débito em conta (excepto codificado ou magnético); cheques e cheques de viagem; impres-

sos; publicações impressas; revistas e jornais; materiais de publicidade sendo impressos ou 

feitos de papel, cartão ou plástico; materiais para anúncios (impressos); ficheiros e artigos 

de papelaria; autocolantes impressos; livros de actividades autocolantes; autocolantes (ar-

tigos de papelaria); autocolantes de papel; autocolantes de plástico; papel; formulários, im-

pressos, periódicos; livros tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087043

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ava-

liação de empresas, consultoria de gestão de empresas, pesquisa comercial, assistência 

comerciais e industriais, serviços de aconselhamento relacionados com gestão de empresas, 

pesquisa de mercado, estudos de mercado e serviços de publicidade todos relacionados com 

finança; fornecimento de informações comerciais estatísticas; elaboração de extractos de 

contas, análise de preços de custo, informações comerciais; publicidade; consultoria de ges-

tão de pessoal; serviços de secretariado; gestão de ficheiros computorizados; contabilidade; 
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consultoria de organização comercial; fotocópia; aluguer de máquinas e equipamentos para 

escritório; arranjar assinaturas de jornais (para terceiros); sistematização de informações 

em bases de dados informáticas, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087044

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 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 bancários; serviços financeiros; serviços de cartão de débito e débito; serviços de 

cartão de crédito e crédito; serviços de cartão de desconto; serviços financeiros relacio-

nados com poupanças; fornecimento de planos de poupanças de investimento; serviços de 

conta poupança; serviços de poupança bancários; administração de fundos; aconselhamen-

to financeiro relacionados com fundos; gestão de fiduciários; serviços de fiduciários; servi-

ços de assessoria, consultoria e informação relacionados com todos os supra mencionados 

serviços; seguros, assuntos monetários; assuntos imobiliários; fornecimento de informação 

e serviços financeiros, bancários e investimento via uma rede informática global ou via 

na Internet; divisas estrangeiras; fundos de investimento; tributação e avaliações fiscais; 

câmbio; análises financeiras; avaliações financeiras; empréstimos (financiamento) e pro-

visão de empréstimos de facilidades de ordens de pagamento; empréstimos a prestações; 

empréstimos com garantias; serviços de hipoteca; serviços de gestão para transacções rela-

cionado com empréstimos; serviços de fideicomissos e gestão de controlo de investimentos; 

serviços de custódia de acções e quotas; serviços de controlo de valores; investimento de 

capital; compensação financeira; câmara de compensação financeira; organização de co-

lectas; agências de crédito; garantias; emissão de cheques de viagem; serviços de cartões 

bancários; corretagem; serviços de caução; corretagem; financiamento para compra com 

locação; serviços de cofres; depósitos de valores; serviços de bancários de acções; serviços 

financeiros de investimento fiduciários e das sociedades gestoras; serviços de fundos de 

investimento e serviços de fundos de reforma; bancários electrónicos; investimento com 

meios electrónicos; gestão financeira de fundos de investimento e de fundos de reforma; 

gestão financeira de sociedades; cotações de bolsa de valores; emissão de cartões de crédi-

to e emissão de moedas comemorativas; investigações financeiras; investigações de acções; 

consultoria financeira; patrocínio financeiro; fundos mútuos; financiamento de vendas a 

prestações; agências na compra e venda de quotas, títulos, acções e outros documentos va-

liosos; cotações dos preços da bolsa de valores; serviços de aluguer de imobiliária; agência 

imobiliária; avaliação imobiliária; gestão imobiliária; informação financeira; gestão finan-

ceira; transferências electrónicas de fundos; cobrança de rendas.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087045

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 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 : Cartões de créditos, cartões de débito, cartões de desconto, cartões de fidelidade e cartões 

e débito em conta; sendo todos codificados e magnéticos; cartões codificados; cartões co-

dificados e magnéticos para uso em relação à transferência electrónica de fundos e para 

transacções financeiras em geral; leitores de cartões para cartões de créditos; terminais in-

formáticos para uso com cartões de créditos no ponto de venda; terminais de processamen-

to de cartão de crédito; aparelhos de verificação electrónica para verificação e autenticação 

de cartões de débito em conta, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e 

cartões de pagamento; hardware e software informático; equipamento de telecomunica-

ções; cartões bancários sendo codificados; cartões bancários incorporando suportes de 

registo magnético; cartões bancários (codificado ou magnético); cartões bancários (cartões 

de circuitos integrados); cartões de créditos (cartões de circuitos integrados); aparelhos au-

tomático para bancário automatizado; aparelhos para uso em estações de bancários para o 

levantamento e pagamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087046

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cartões, (excepto codificado ou magnético); cartões de crédito (não codificado e não mag-

nético), cartões de débito (não codificado e não magnético), cartões de desconto (não codi-

ficado e não magnético), cartões de lealdade (não codificado e não magnético) e cartões de 

débito em conta (excepto codificado ou magnético); cheques e cheques de viagem; impres-

sos; publicações impressas; revistas e jornais; materiais de publicidade sendo impressos ou 

feitos de papel, cartão ou plástico; materiais para anúncios (impressos); ficheiros e artigos 

de papelaria; autocolantes impressos; livros de actividades autocolantes; autocolantes (ar-

tigos de papelaria); autocolantes de papel; autocolantes de plástico; papel; formulários, im-

pressos, periódicos; livros tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087047

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ava-

liação de empresas, consultoria de gestão de empresas, pesquisa comercial, assistência 

comerciais e industriais, serviços de aconselhamento relacionados com gestão de empresas, 

pesquisa de mercado, estudos de mercado e serviços de publicidade todos relacionados com 

finança; fornecimento de informações comerciais estatísticas; elaboração de extractos de 

contas, análise de preços de custo, informações comerciais; publicidade; consultoria de ges-

tão de pessoal; serviços de secretariado; gestão de ficheiros computorizados; contabilidade; 

consultoria de organização comercial; fotocópia; aluguer de máquinas e equipamentos para 

escritório; arranjar assinaturas de jornais (para terceiros); sistematização de informações 

em bases de dados informáticas, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087048

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 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 bancários; serviços financeiros; serviços de cartão de débito e débito; serviços de 

cartão de crédito e crédito; serviços de cartão de desconto; serviços financeiros relacio-

nados com poupanças; fornecimento de planos de poupanças de investimento; serviços de 

conta poupança; serviços de poupança bancários; administração de fundos; aconselhamen-

to financeiro relacionados com fundos; gestão de fiduciários; serviços de fiduciários; servi-

ços de assessoria, consultoria e informação relacionados com todos os supra mencionados 

serviços; seguros, assuntos monetários; assuntos imobiliários; fornecimento de informação 

e serviços financeiros, bancários e investimento via uma rede informática global ou via 

na Internet; divisas estrangeiras; fundos de investimento; tributação e avaliações fiscais; 

câmbio; análises financeiras; avaliações financeiras; empréstimos (financiamento) e pro-

visão de empréstimos de facilidades de ordens de pagamento; empréstimos a prestações; 

empréstimos com garantias; serviços de hipoteca; serviços de gestão para transacções rela-

cionado com empréstimos; serviços de fideicomissos e gestão de controlo de investimentos; 

serviços de custódia de acções e quotas; serviços de controlo de valores; investimento de 

capital; compensação financeira; câmara de compensação financeira; organização de co-

lectas; agências de crédito; garantias; emissão de cheques de viagem; serviços de cartões 

bancários; corretagem; serviços de caução; corretagem; financiamento para compra com 
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locação; serviços de cofres; depósitos de valores; serviços de bancários de acções; serviços 

financeiros de investimento fiduciários e das sociedades gestoras; serviços de fundos de 

investimento e serviços de fundos de reforma; bancários electrónicos; investimento com 

meios electrónicos; gestão financeira de fundos de investimento e de fundos de reforma; 

gestão financeira de sociedades; cotações de bolsa de valores; emissão de cartões de crédi-

to e emissão de moedas comemorativas; investigações financeiras; investigações de acções; 

consultoria financeira; patrocínio financeiro; fundos mútuos; financiamento de vendas a 

prestações; agências na compra e venda de quotas, títulos, acções e outros documentos va-

liosos; cotações dos preços da bolsa de valores; serviços de aluguer de imobiliária; agência 

imobiliária; avaliação imobiliária; gestão imobiliária; informação financeira; gestão finan-

ceira; transferências electrónicas de fundos; cobrança de rendas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087049

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 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 : Cartões de créditos, cartões de débito, cartões de desconto, cartões de fidelidade e cartões 

e débito em conta; sendo todos codificados e magnéticos; cartões codificados; cartões co-

dificados e magnéticos para uso em relação à transferência electrónica de fundos e para 

transacções financeiras em geral; leitores de cartões para cartões de créditos; terminais in-

formáticos para uso com cartões de créditos no ponto de venda; terminais de processamen-

to de cartão de crédito; aparelhos de verificação electrónica para verificação e autenticação 

de cartões de débito em conta, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e 

cartões de pagamento; hardware e software informático; equipamento de telecomunica-

ções; cartões bancários sendo codificados; cartões bancários incorporando suportes de 

registo magnético; cartões bancários (codificado ou magnético); cartões bancários (cartões 

de circuitos integrados); cartões de créditos (cartões de circuitos integrados); aparelhos au-

tomático para bancário automatizado; aparelhos para uso em estações de bancários para o 

levantamento e pagamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087050

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513
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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 : 16

[511] 產品 Produtos : Cartões, (excepto codificado ou magnético); cartões de crédito (não codificado e não mag-

nético), cartões de débito (não codificado e não magnético), cartões de desconto (não codi-

ficado e não magnético), cartões de lealdade (não codificado e não magnético) e cartões de 

débito em conta (excepto codificado ou magnético); cheques e cheques de viagem; impres-

sos; publicações impressas; revistas e jornais; materiais de publicidade sendo impressos ou 

feitos de papel, cartão ou plástico; materiais para anúncios (impressos); ficheiros e artigos 

de papelaria; autocolantes impressos; livros de actividades autocolantes; autocolantes (ar-

tigos de papelaria); autocolantes de papel; autocolantes de plástico; papel; formulários, im-

pressos, periódicos; livros tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087051

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ava-

liação de empresas, consultoria de gestão de empresas, pesquisa comercial, assistência 

comerciais e industriais, serviços de aconselhamento relacionados com gestão de empresas, 

pesquisa de mercado, estudos de mercado e serviços de publicidade todos relacionados com 

finança; fornecimento de informações comerciais estatísticas; elaboração de extractos de 

contas, análise de preços de custo, informações comerciais; publicidade; consultoria de ges-

tão de pessoal; serviços de secretariado; gestão de ficheiros computorizados; contabilidade; 

consultoria de organização comercial; fotocópia; aluguer de máquinas e equipamentos para 

escritório; arranjar assinaturas de jornais (para terceiros); sistematização de informações 

em bases de dados informáticas, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087052

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 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 bancários; serviços financeiros; serviços de cartão de débito e débito; serviços de 

cartão de crédito e crédito; serviços de cartão de desconto; serviços financeiros relacio-
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nados com poupanças; fornecimento de planos de poupanças de investimento; serviços de 

conta poupança; serviços de poupança bancários; administração de fundos; aconselhamen-

to financeiro relacionados com fundos; gestão de fiduciários; serviços de fiduciários; servi-

ços de assessoria, consultoria e informação relacionados com todos os supra mencionados 

serviços; seguros, assuntos monetários; assuntos imobiliários; fornecimento de informação 

e serviços financeiros, bancários e investimento via uma rede informática global ou via 

na Internet; divisas estrangeiras; fundos de investimento; tributação e avaliações fiscais; 

câmbio; análises financeiras; avaliações financeiras; empréstimos (financiamento) e pro-

visão de empréstimos de facilidades de ordens de pagamento; empréstimos a prestações; 

empréstimos com garantias; serviços de hipoteca; serviços de gestão para transacções rela-

cionado com empréstimos; serviços de fideicomissos e gestão de controlo de investimentos; 

serviços de custódia de acções e quotas; serviços de controlo de valores; investimento de 

capital; compensação financeira; câmara de compensação financeira; organização de co-

lectas; agências de crédito; garantias; emissão de cheques de viagem; serviços de cartões 

bancários; corretagem; serviços de caução; corretagem; financiamento para compra com 

locação; serviços de cofres; depósitos de valores; serviços de bancários de acções; serviços 

financeiros de investimento fiduciários e das sociedades gestoras; serviços de fundos de 

investimento e serviços de fundos de reforma; bancários electrónicos; investimento com 

meios electrónicos; gestão financeira de fundos de investimento e de fundos de reforma; 

gestão financeira de sociedades; cotações de bolsa de valores; emissão de cartões de crédi-

to e emissão de moedas comemorativas; investigações financeiras; investigações de acções; 

consultoria financeira; patrocínio financeiro; fundos mútuos; financiamento de vendas a 

prestações; agências na compra e venda de quotas, títulos, acções e outros documentos va-

liosos; cotações dos preços da bolsa de valores; serviços de aluguer de imobiliária; agência 

imobiliária; avaliação imobiliária; gestão imobiliária; informação financeira; gestão finan-

ceira; transferências electrónicas de fundos; cobrança de rendas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087053

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 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 : Cartões de créditos, cartões de débito, cartões de desconto, cartões de fidelidade e cartões 

e débito em conta; sendo todos codificados e magnéticos; cartões codificados; cartões co-

dificados e magnéticos para uso em relação à transferência electrónica de fundos e para 

transacções financeiras em geral; leitores de cartões para cartões de créditos; terminais in-

formáticos para uso com cartões de créditos no ponto de venda; terminais de processamen-

to de cartão de crédito; aparelhos de verificação electrónica para verificação e autenticação 

de cartões de débito em conta, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e 

cartões de pagamento; hardware e software informático; equipamento de telecomunica-

ções; cartões bancários sendo codificados; cartões bancários incorporando suportes de 

registo magnético; cartões bancários (codificado ou magnético); cartões bancários (cartões 
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de circuitos integrados); cartões de créditos (cartões de circuitos integrados); aparelhos au-

tomático para bancário automatizado; aparelhos para uso em estações de bancários para o 

levantamento e pagamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087054

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cartões, (excepto codificado ou magnético); cartões de crédito (não codificado e não mag-

nético), cartões de débito (não codificado e não magnético), cartões de desconto (não codi-

ficado e não magnético), cartões de lealdade (não codificado e não magnético) e cartões de 

débito em conta (excepto codificado ou magnético); cheques e cheques de viagem; impres-

sos; publicações impressas; revistas e jornais; materiais de publicidade sendo impressos ou 

feitos de papel, cartão ou plástico; materiais para anúncios (impressos); ficheiros e artigos 

de papelaria; autocolantes impressos; livros de actividades autocolantes; autocolantes (ar-

tigos de papelaria); autocolantes de papel; autocolantes de plástico; papel; formulários, im-

pressos, periódicos; livros tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087055

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ava-

liação de empresas, consultoria de gestão de empresas, pesquisa comercial, assistência 

comerciais e industriais, serviços de aconselhamento relacionados com gestão de empresas, 

pesquisa de mercado, estudos de mercado e serviços de publicidade todos relacionados com 

finança; fornecimento de informações comerciais estatísticas; elaboração de extractos de 

contas, análise de preços de custo, informações comerciais; publicidade; consultoria de ges-

tão de pessoal; serviços de secretariado; gestão de ficheiros computorizados; contabilidade; 

consultoria de organização comercial; fotocópia; aluguer de máquinas e equipamentos para 

escritório; arranjar assinaturas de jornais (para terceiros); sistematização de informações 

em bases de dados informáticas, tudo incluído na classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087056

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 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 bancários; serviços financeiros; serviços de cartão de débito e débito; serviços de 

cartão de crédito e crédito; serviços de cartão de desconto; serviços financeiros relacio-

nados com poupanças; fornecimento de planos de poupanças de investimento; serviços de 

conta poupança; serviços de poupança bancários; administração de fundos; aconselhamen-

to financeiro relacionados com fundos; gestão de fiduciários; serviços de fiduciários; servi-

ços de assessoria, consultoria e informação relacionados com todos os supra mencionados 

serviços; seguros, assuntos monetários; assuntos imobiliários; fornecimento de informação 

e serviços financeiros, bancários e investimento via uma rede informática global ou via 

na Internet; divisas estrangeiras; fundos de investimento; tributação e avaliações fiscais; 

câmbio; análises financeiras; avaliações financeiras; empréstimos (financiamento) e pro-

visão de empréstimos de facilidades de ordens de pagamento; empréstimos a prestações; 

empréstimos com garantias; serviços de hipoteca; serviços de gestão para transacções rela-

cionado com empréstimos; serviços de fideicomissos e gestão de controlo de investimentos; 

serviços de custódia de acções e quotas; serviços de controlo de valores; investimento de 

capital; compensação financeira; câmara de compensação financeira; organização de co-

lectas; agências de crédito; garantias; emissão de cheques de viagem; serviços de cartões 

bancários; corretagem; serviços de caução; corretagem; financiamento para compra com 

locação; serviços de cofres; depósitos de valores; serviços de bancários de acções; serviços 

financeiros de investimento fiduciários e das sociedades gestoras; serviços de fundos de 

investimento e serviços de fundos de reforma; bancários electrónicos; investimento com 

meios electrónicos; gestão financeira de fundos de investimento e de fundos de reforma; 

gestão financeira de sociedades; cotações de bolsa de valores; emissão de cartões de crédi-

to e emissão de moedas comemorativas; investigações financeiras; investigações de acções; 

consultoria financeira; patrocínio financeiro; fundos mútuos; financiamento de vendas a 

prestações; agências na compra e venda de quotas, títulos, acções e outros documentos va-

liosos; cotações dos preços da bolsa de valores; serviços de aluguer de imobiliária; agência 

imobiliária; avaliação imobiliária; gestão imobiliária; informação financeira; gestão finan-

ceira; transferências electrónicas de fundos; cobrança de rendas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087057

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04
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[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 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 : Cartões de créditos, cartões de débito, cartões de desconto, cartões de fidelidade e cartões 

e débito em conta; sendo todos codificados e magnéticos; cartões codificados; cartões co-

dificados e magnéticos para uso em relação à transferência electrónica de fundos e para 

transacções financeiras em geral; leitores de cartões para cartões de créditos; terminais in-

formáticos para uso com cartões de créditos no ponto de venda; terminais de processamen-

to de cartão de crédito; aparelhos de verificação electrónica para verificação e autenticação 

de cartões de débito em conta, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e 

cartões de pagamento; hardware e software informático; equipamento de telecomunica-

ções; cartões bancários sendo codificados; cartões bancários incorporando suportes de 

registo magnético; cartões bancários (codificado ou magnético); cartões bancários (cartões 

de circuitos integrados); cartões de créditos (cartões de circuitos integrados); aparelhos au-

tomático para bancário automatizado; aparelhos para uso em estações de bancários para o 

levantamento e pagamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087058

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cartões, (excepto codificado ou magnético); cartões de crédito (não codificado e não mag-

nético), cartões de débito (não codificado e não magnético), cartões de desconto (não codi-

ficado e não magnético), cartões de lealdade (não codificado e não magnético) e cartões de 

débito em conta (excepto codificado ou magnético); cheques e cheques de viagem; impres-

sos; publicações impressas; revistas e jornais; materiais de publicidade sendo impressos ou 

feitos de papel, cartão ou plástico; materiais para anúncios (impressos); ficheiros e artigos 

de papelaria; autocolantes impressos; livros de actividades autocolantes; autocolantes (ar-

tigos de papelaria); autocolantes de papel; autocolantes de plástico; papel; formulários, im-

pressos, periódicos; livros tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087059

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

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

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ava-

liação de empresas, consultoria de gestão de empresas, pesquisa comercial, assistência 

comerciais e industriais, serviços de aconselhamento relacionados com gestão de empresas, 

pesquisa de mercado, estudos de mercado e serviços de publicidade todos relacionados com 

finança; fornecimento de informações comerciais estatísticas; elaboração de extractos de 

contas, análise de preços de custo, informações comerciais; publicidade; consultoria de ges-

tão de pessoal; serviços de secretariado; gestão de ficheiros computorizados; contabilidade; 

consultoria de organização comercial; fotocópia; aluguer de máquinas e equipamentos para 

escritório; arranjar assinaturas de jornais (para terceiros); sistematização de informações 

em bases de dados informáticas, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087060

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 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 bancários; serviços financeiros; serviços de cartão de débito e débito; serviços de 

cartão de crédito e crédito; serviços de cartão de desconto; serviços financeiros relacio-

nados com poupanças; fornecimento de planos de poupanças de investimento; serviços de 

conta poupança; serviços de poupança bancários; administração de fundos; aconselhamen-

to financeiro relacionados com fundos; gestão de fiduciários; serviços de fiduciários; servi-

ços de assessoria, consultoria e informação relacionados com todos os supra mencionados 

serviços; seguros, assuntos monetários; assuntos imobiliários; fornecimento de informação 

e serviços financeiros, bancários e investimento via uma rede informática global ou via 

na Internet; divisas estrangeiras; fundos de investimento; tributação e avaliações fiscais; 

câmbio; análises financeiras; avaliações financeiras; empréstimos (financiamento) e pro-

visão de empréstimos de facilidades de ordens de pagamento; empréstimos a prestações; 

empréstimos com garantias; serviços de hipoteca; serviços de gestão para transacções rela-

cionado com empréstimos; serviços de fideicomissos e gestão de controlo de investimentos; 

serviços de custódia de acções e quotas; serviços de controlo de valores; investimento de 

capital; compensação financeira; câmara de compensação financeira; organização de co-

lectas; agências de crédito; garantias; emissão de cheques de viagem; serviços de cartões 

bancários; corretagem; serviços de caução; corretagem; financiamento para compra com 

locação; serviços de cofres; depósitos de valores; serviços de bancários de acções; serviços 

financeiros de investimento fiduciários e das sociedades gestoras; serviços de fundos de 

investimento e serviços de fundos de reforma; bancários electrónicos; investimento com 

meios electrónicos; gestão financeira de fundos de investimento e de fundos de reforma; 

gestão financeira de sociedades; cotações de bolsa de valores; emissão de cartões de crédi-

to e emissão de moedas comemorativas; investigações financeiras; investigações de acções; 

consultoria financeira; patrocínio financeiro; fundos mútuos; financiamento de vendas a 

prestações; agências na compra e venda de quotas, títulos, acções e outros documentos va-
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liosos; cotações dos preços da bolsa de valores; serviços de aluguer de imobiliária; agência 

imobiliária; avaliação imobiliária; gestão imobiliária; informação financeira; gestão finan-

ceira; transferências electrónicas de fundos; cobrança de rendas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087061

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 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 : Cartões de créditos, cartões de débito, cartões de desconto, cartões de fidelidade e cartões 

e débito em conta; sendo todos codificados e magnéticos; cartões codificados; cartões co-

dificados e magnéticos para uso em relação à transferência electrónica de fundos e para 

transacções financeiras em geral; leitores de cartões para cartões de créditos; terminais in-

formáticos para uso com cartões de créditos no ponto de venda; terminais de processamen-

to de cartão de crédito; aparelhos de verificação electrónica para verificação e autenticação 

de cartões de débito em conta, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e 

cartões de pagamento; hardware e software informático; equipamento de telecomunica-

ções; cartões bancários sendo codificados; cartões bancários incorporando suportes de 

registo magnético; cartões bancários (codificado ou magnético); cartões bancários (cartões 

de circuitos integrados); cartões de créditos (cartões de circuitos integrados); aparelhos au-

tomático para bancário automatizado; aparelhos para uso em estações de bancários para o 

levantamento e pagamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087062

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cartões, (excepto codificado ou magnético); cartões de crédito (não codificado e não mag-

nético), cartões de débito (não codificado e não magnético), cartões de desconto (não codi-

ficado e não magnético), cartões de lealdade (não codificado e não magnético) e cartões de 

débito em conta (excepto codificado ou magnético); cheques e cheques de viagem; impres-

sos; publicações impressas; revistas e jornais; materiais de publicidade sendo impressos ou 

feitos de papel, cartão ou plástico; materiais para anúncios (impressos); ficheiros e artigos 

de papelaria; autocolantes impressos; livros de actividades autocolantes; autocolantes (ar-

tigos de papelaria); autocolantes de papel; autocolantes de plástico; papel; formulários, im-

pressos, periódicos; livros tudo incluído na classe 16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087063

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; ava-

liação de empresas, consultoria de gestão de empresas, pesquisa comercial, assistência 

comerciais e industriais, serviços de aconselhamento relacionados com gestão de empresas, 

pesquisa de mercado, estudos de mercado e serviços de publicidade todos relacionados com 

finança; fornecimento de informações comerciais estatísticas; elaboração de extractos de 

contas, análise de preços de custo, informações comerciais; publicidade; consultoria de ges-

tão de pessoal; serviços de secretariado; gestão de ficheiros computorizados; contabilidade; 

consultoria de organização comercial; fotocópia; aluguer de máquinas e equipamentos para 

escritório; arranjar assinaturas de jornais (para terceiros); sistematização de informações 

em bases de dados informáticas, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087064

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/04

[730] 申請人 Requerente : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

 地址 Endereço : 65 Chulia Street, #06-00 OCBC Centre, Singapore 049513

 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 bancários; serviços financeiros; serviços de cartão de débito e débito; serviços de 

cartão de crédito e crédito; serviços de cartão de desconto; serviços financeiros relacio-

nados com poupanças; fornecimento de planos de poupanças de investimento; serviços de 

conta poupança; serviços de poupança bancários; administração de fundos; aconselhamen-

to financeiro relacionados com fundos; gestão de fiduciários; serviços de fiduciários; servi-

ços de assessoria, consultoria e informação relacionados com todos os supra mencionados 

serviços; seguros, assuntos monetários; assuntos imobiliários; fornecimento de informação 

e serviços financeiros, bancários e investimento via uma rede informática global ou via 

na Internet; divisas estrangeiras; fundos de investimento; tributação e avaliações fiscais; 

câmbio; análises financeiras; avaliações financeiras; empréstimos (financiamento) e pro-

visão de empréstimos de facilidades de ordens de pagamento; empréstimos a prestações; 

empréstimos com garantias; serviços de hipoteca; serviços de gestão para transacções rela-

cionado com empréstimos; serviços de fideicomissos e gestão de controlo de investimentos; 
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serviços de custódia de acções e quotas; serviços de controlo de valores; investimento de 

capital; compensação financeira; câmara de compensação financeira; organização de co-

lectas; agências de crédito; garantias; emissão de cheques de viagem; serviços de cartões 

bancários; corretagem; serviços de caução; corretagem; financiamento para compra com 

locação; serviços de cofres; depósitos de valores; serviços de bancários de acções; serviços 

financeiros de investimento fiduciários e das sociedades gestoras; serviços de fundos de 

investimento e serviços de fundos de reforma; bancários electrónicos; investimento com 

meios electrónicos; gestão financeira de fundos de investimento e de fundos de reforma; 

gestão financeira de sociedades; cotações de bolsa de valores; emissão de cartões de crédi-

to e emissão de moedas comemorativas; investigações financeiras; investigações de acções; 

consultoria financeira; patrocínio financeiro; fundos mútuos; financiamento de vendas a 

prestações; agências na compra e venda de quotas, títulos, acções e outros documentos va-

liosos; cotações dos preços da bolsa de valores; serviços de aluguer de imobiliária; agência 

imobiliária; avaliação imobiliária; gestão imobiliária; informação financeira; gestão finan-

ceira; transferências electrónicas de fundos; cobrança de rendas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087088

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/05

[730] 申請人 Requerente : ANDRE SA

 地址 Endereço : 28 avenue de Flandre, 75019 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro; peles de animais; baús; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol; 

bengalas; carteiras de bolso; porta-moedas; porta-chaves; malas de mão, mochilas, sacos 

de compras com rodas; sacos para alpinistas, sacos para campistas, sacos de viagem, sacos 

de praia, sacos escolares; estojos de toilette não guarnecidos; sacos de rede para compras; 

sacos [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

2014/04/07 14/4 082 096 法國 França

[210] 編號 N.º : N/087089

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/05

[730] 申請人 Requerente : ANDRE SA

 地址 Endereço : 28 avenue de Flandre, 75019 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; camisas; vestuário de couro ou imitação de couro; cintos 

[vestuário]; peles [vestuário]; luvas [vestuário]; lenços de cabeça e pescoço; gravatas; «ho-

siery»; peúgas; chinelos; sapatos de praia, botas de esqui, botas para desporto; roupa inte-

rior.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/04/07 14/4 082 096 法國 França

[210] 編號 N.º : N/087090

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/05

[730] 申請人 Requerente : ANDRE SA

 地址 Endereço : 28 avenue de Flandre, 75019 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório; publi-

cidade directa por correio (folhetos, brochuras, impressos, amostras); angariação de assina-

turas de jornais para terceiros; consultadoria de organização e gestão de negócios; contabi-

lidade; reprodução de documentos; agências de emprego; gestão de ficheiros informáticos; 

organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; publicidade on-line numa 

rede informática; aluguer de tempo de publicidade em meios de comunicação; publicação 

de textos publicitários; aluguer de espaços publicitários; difusão de material publicitário; 

serviços de relações públicas; patrocínio de publicidade; serviços de venda a retalho (apre-

sentação de produtos em meios de comunicação, para fins de venda a retalho, incluindo 

na Internet) para consumidores privados venderem e comprarem os seguintes produtos: 

couro e imitações de couro; peles de animais; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas; carteiras de bolso; porta-moedas; porta-chaves; malas de mão, 

mochilas, sacos de compras com rodas; sacos para alpinistas, sacos para campistas, sacos 

de viagem, sacos de praia, sacos escolares; estojos de toilette não guarnecidos; sacos de 

rede para compras; sacos [envelopes, bolsas] de couro para embalagem, vestuário, calçado, 

chapelaria; camisas; vestuário de couro ou imitação de couro; cintos [vestuário]; peles [ves-

tuário]; luvas [vestuário]; lenços de cabeça e pescoço; gravatas; «hosiery»; peúgas; chinelos; 

sapatos de praia, botas de esqui, botas para desporto; roupa interior.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/04/07 14/4 082 096 法國 França

[210] 編號 N.º : N/087096

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/05

[730] 申請人 Requerente : AFFORDANCES
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 地址 Endereço : 7 avenue du Pré Félin, PAE les Glaisins, 74940 Annecy le Vieux, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶首飾；鐘錶和計時儀器；錶殼；錶帶；錶鏈；錶發條；錶玻璃；鐘錶外殼；錶盒（禮品）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087137

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/06

[730] 申請人 Requerente : CIDF OL FZCO

 地址 Endereço : 104, 1st Floor, Jafza View 18, Jebel Ali Free Zone, PO Box 263467, Dubai, United Arab 

Emirates

 國籍 Nacionalidade : 阿拉伯聯合酋長國 Emirados Árabes Unidos 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho, serviços de grandes armazéns (lojas) de venda a reta-

lho, serviços de agência de importação-exportação, serviços de venda a retalho na internet, 

serviços de apresentação de produtos em meios de telecomunicações para fins de venda a 

retalho, relacionada com pedras preciosas, vestuário, calçado, chapelaria, gravatas, lenços 

de cabeça e pescoço e cintos e acessórios de moda, couro e imitações de couro e produtos 

feitos nesses materiais, televisões, máquinas calculadoras, conversores de moeda electró-

nicos, máquinas de tradução, aparelhos fotográficos, películas fotográficas, equipamentos 

de processamento de dados, aparelhos de rádio, gravadores cassetes e de fitas, leitores de 

discos compactos e gravadores de vídeo, baterias, aparelhos e instrumentos eléctricos e 

electrónicos, suportes de dados magnéticos, aparelhos para a gravação, reprodução e/ou 

transmissão de som e/ou de imagens, películas fotográficas e fitas de vídeo, sacos e baga-

gem, vestuário de desporto, artigos de desporto, jogos e brinquedos, artigos de ginástica e 

de desporto, sabões, loções para o cabelo, óleos essenciais, produtos de perfumaria e cos-

méticos, sacos de vinil, de tecido e de lona,  sacos para notas, artigos de joalharia, isquei-

ros, cinzeiros, produtos impressos e publicações, obras de arte, estatuetas de madeira, cera, 

gesso ou plástico, porta-chaves e correntes para chaves, cartões postais, luvas para fornos, 

canetas, lápis, calendários, relógios, relógios de mesa e de parede e outros instrumentos 

de relojoaria, artigos de papelaria, toalhas, artigos para a mesa, colheres para lembranças, 

artigos de vidro, ornamentos de cerâmica e de porcelana, produtos para artes e ofícios, 

chapéus-de-chuva, óculos de sol, aparelhos e instrumentos ópticos, produtos de papel, pro-

dutos de impressão, papel de escrita, cartões, cartões postais, canetas, conjuntos de escrita, 

instrumentos de escrita, cartas de jogar, móveis, espelhos, molduras, produtos em madeira, 

cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, 

espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas, utensílios 

e recipientes domésticos e de cozinha, pentes e escovas, abridores de garrafas, vidro em 

bruto ou semiacabado, porcelanas, têxteis e produtos têxteis, ferramentas e instrumentos  

manuais, livros, materiais de instrução e ensino, talheres, produtos de confeitaria, alimen-

tos, bebidas, bebidas alcoólicas, produtos medicinais e de ervanária chineses, produtos die-

téticos e alimentares, tónicos, remédios fitoterápicos, medicamentos fitoterápicos, loções e 

pomadas, chás de ervas, chá, artigos para fumadores, cigarros e charutos, tabaco, isqueiros 

para fumadores, artigos em metais comuns; serviços de administração de negócios; servi-

ços de gestão de negócios; serviços de publicidade.
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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

2014/05/30 303015288 中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º : N/087144

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/06

[730] 申請人 Requerente : TACHOEASY ÁSIA EMPRESA DE GEOLOCALIZAÇÃO LIMITADA

 地址 Endereço : Calçada de Santo Agostinho, n.º 19, 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 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transportes; gestão de frotas de veículos através de aparelhos de navegação para veículos, 

dispositivos de posicionamento electrónicos, através de tacómetros e tacógrafos para veícu-

los e através de aparelhos de Sistema de Posicionamento Global (GPS); serviços de infor-

mação de tráfego.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : As cores preta, azul-escura e azul-clara tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º : N/087244

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/10

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

 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 : Construção de hotéis e quartos de hotel que promovem a saúde e o bem-estar, e serviços de 

consultoria relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/14 86/280,783 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/087245

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/10

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Desenho de hotéis e quartos de hotel, decoração de interiores e mobiliário, e serviços de 

consultoria relacionados com os mesmos; desenho de decoração de interiores e mobiliário 

que promovem a saúde e o bem-estar.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/14 86/280,783 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/087246

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/10

[730] 申請人 Requerente : Delos Living LLC

 地址 Endereço : 4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

 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 hotéis.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/05/14 86/280,783 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/087278

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/11

[730] 申請人 Requerente : Offhand LLC

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que permitem os utilizadores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos 

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

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

compactos; equipamento e instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos e instru-

mentos de telecomunicação; software e hardware de telefone para recuperação de infor-

mação; unidades electrónicas de mão para recepção, dispositivos de sistema de posiciona-

mento global (GPS); telefones, telemóvies, videofones; peças e acessórios para telemóveis; 

aparelhos de reconhecimento de voz; gravadores digitais de voz; dispositivos de comuni-

cações sem fios para a transmissão de voz, dados ou imagens; auriculares, auscultadores; 

altifalantes; amplificadores; fonógrafos eléctricos, gira-discos, aparelhos estereofónicos de 

alta fidelidade, gravadores e aparelhos de reprodução, microfones; gravadores e aparelhos 

de reprodução de áudio digital e de vídeo; leitores e gravadores de discos digitais versáteis, 

leitores e gravadores de fitas áudio digitais; rádios; transmissores de rádio e receptores; 

misturadores de áudio, vídeo e digitais; aparelhos de áudio para automóveis; software de 

computador; jogos de computador e electrónicos; software informático para criar, preparar, 

distribuir, descarregar, transmitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, descodi-

ficar, visualizar, armazenar e organizar textos, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia, e publicações electrónicas; sistemas de operação de computadores, programas 

informáticos de sincronização de dados; software para o desenvolvimento de programas 

informáticos; software informático para gerir informações pessoais; software de gestão de 

bases de dados; programas informáticos de sincronização de base de dados; software de re-

conhecimento de sinais; software de reconhecimento de voz; software de correio electróni-

co e de transmissão de mensagens; software informático para aceder, procurar e pesquisar 

bases de dados em linha; software de computador para o redireccionamento de mensagens; 

Internet e-mail, e/ou outros dados para um ou mais dispositivos de mão electrónicos de ar-

mazenamento de dados em ou associados a um computador pessoal ou servidor; software 

de computador para a sincronização de dados entre uma estação ou dispositivo remoto e 

um posto ou dispositivo fixo ou remoto; publicações electrónicas descarregáveis; tipos de 

letra, família tipográfica, modelos de tipo e símbolos em forma de dados gravados; manuais 

de utilizador legíveis electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador 

para uso, e vendido em conjunto, com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electró-

nicos com funções multimédia para utilização com todos os produtos atrás referidos; apa-

relhos electrónicos com funções interactivas para utilização com todos os produtos atrás 

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

referidos; capas, malas e estojos adaptados ou configurados para todos os produtos atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/11 47657 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/087279

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/11

[730] 申請人 Requerente : Offhand LLC

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

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios; relógios de parede e mesa; peças de 

relojoaria; cronógrafos para uso como relógios; cronómetros; pulseiras para relógios; bra-

celetes para relógios; estojos para relógios, relógios de parede e mesa, e relojoaria e instru-

mentos cronométricos; peças para relógios, relógios de parede e mesa, e relojoaria e instru-

mentos cronométricos; 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

2013/12/11 47657 特立尼達和多巴哥 Trindade e Tobago

[210] 編號 N.º : N/087322

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/12

[730] 申請人 Requerente : 鄭昌淑

   JUNG, Chang Sook

 地址 Endereço : 韓國首爾特別市江南區彥州路一四六18,3-401（論峴洞,東峴公寓）

   (Nonhyeon-dong, Donghyeon APT.) 3-401, 18, Eonju-ro 146-gil, Gangnam-gu, Seoul, Ko-

rea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；皮衣（服裝）；上衣；鞋；帽；襪套；手套（服裝）；領巾；披肩（披肩式大衣領）；服裝帶

（衣服）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087343

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/12

[730] 申請人 Requerente : VIRTUAL TOYS, S.L.

 地址 Endereço : Lanzarote, nº19 2a planta, oficina 4, 28703 San Sebastian de Los Reyes (Madrid), Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Jogos de vídeo, programa de computador; aparelhos de jogos de vídeo adaptados para uso 

com um ecrã de visualização externa ou um monitor; aparelhos para jogos de consumo 

adaptados para uso com um ecrã de visualização externa ou um monitor; circuitos electró-

nicos, discos e fitas gravadas com programas para aparelhos de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087344

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/12
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[730] 申請人 Requerente : VIRTUAL TOYS, S.L.

 地址 Endereço : Lanzarote, nº19 2a planta, oficina 4, 28703 San Sebastian de Los Reyes (Madrid), Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087352

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Xylomen Participations, S.à r.l.

 地址 Endereço : 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 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 : 遊戲裝置，即，具有影像輸出或不具有影像輸出之遊戲機、吃角子老虎機、賓果機；任何電腦化

平台上的機率遊戲之電腦軟體及硬體，包含，專用遊戲機、視頻式吃角子老虎機、捲筒式吃角

子老虎機，及視頻彩券終端機；產生或顯示賭金結果之遊戲機元件，即，控制器、顯示器、按鍵

板、支撐墊、電線、及電腦硬體及相關軟體；遊戲機，即，賭金接收裝置；產生或顯示遊戲機賭

金結果之遊戲軟體。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087353

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Xylomen Participations, S.à r.l.

 地址 Endereço : 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 賓果遊戲機設備；轉盤遊戲設備；遊戲，即，老虎機遊戲、棋盤遊戲、紙牌遊戲；獨立視頻遊戲

機。（全屬第28類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087354

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Xylomen Participations, S.à r.l.

 地址 Endereço : 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

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

[511] 產品 Produtos : 遊戲裝置，即，具有影像輸出或不具有影像輸出之遊戲機、吃角子老虎機、賓果機；任何電腦化

平台上的機率遊戲之電腦軟體及硬體，包含，專用遊戲機、視頻式吃角子老虎機、捲筒式吃角

子老虎機，及視頻彩券終端機；產生或顯示賭金結果之遊戲機元件，即，控制器、顯示器、按鍵

板、支撐墊、電線、及電腦硬體及相關軟體；遊戲機，即，賭金接收裝置；產生或顯示遊戲機賭

金結果之遊戲軟體。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087355

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Xylomen Participations, S.à r.l.

 地址 Endereço : 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 賓果遊戲機設備；轉盤遊戲設備；遊戲，即，老虎機遊戲、棋盤遊戲、紙牌遊戲；獨立視頻遊戲

機。（全屬第28類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087356

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Xylomen Participations, S.à r.l.

 地址 Endereço : 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 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 : 遊戲裝置，即，具有影像輸出或不具有影像輸出之遊戲機、吃角子老虎機、賓果機；任何電腦化

平台上的機率遊戲之電腦軟體及硬體，包含，專用遊戲機、視頻式吃角子老虎機、捲筒式吃角

子老虎機，及視頻彩券終端機；產生或顯示賭金結果之遊戲機元件，即，控制器、顯示器、按鍵

板、支撐墊、電線、及電腦硬體及相關軟體；遊戲機，即，賭金接收裝置；產生或顯示遊戲機賭

金結果之遊戲軟體。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087357

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Xylomen Participations, S.à r.l.

 地址 Endereço : 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 賓果遊戲機設備；轉盤遊戲設備；遊戲，即，老虎機遊戲、棋盤遊戲、紙牌遊戲；獨立視頻遊戲

機。（全屬第28類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087358

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Xylomen Participations, S.à r.l.

 地址 Endereço : 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 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 : 遊戲裝置，即，具有影像輸出或不具有影像輸出之遊戲機、吃角子老虎機、賓果機；任何電腦化

平台上的機率遊戲之電腦軟體及硬體，包含，專用遊戲機、視頻式吃角子老虎機、捲筒式吃角

子老虎機，及視頻彩券終端機；產生或顯示賭金結果之遊戲機元件，即，控制器、顯示器、按鍵

板、支撐墊、電線、及電腦硬體及相關軟體；遊戲機，即，賭金接收裝置；產生或顯示遊戲機賭

金結果之遊戲軟體。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087359

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Xylomen Participations, S.à r.l.

 地址 Endereço : 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 賓果遊戲機設備；轉盤遊戲設備；遊戲，即，老虎機遊戲、棋盤遊戲、紙牌遊戲；獨立視頻遊戲

機。（全屬第28類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087360

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Xylomen Participations, S.à r.l.

 地址 Endereço : 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 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 : 遊戲裝置，即，具有影像輸出或不具有影像輸出之遊戲機、吃角子老虎機、賓果機；任何電腦化

平台上的機率遊戲之電腦軟體及硬體，包含，專用遊戲機、視頻式吃角子老虎機、捲筒式吃角
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子老虎機，及視頻彩券終端機；產生或顯示賭金結果之遊戲機元件，即，控制器、顯示器、按鍵

板、支撐墊、電線、及電腦硬體及相關軟體；遊戲機，即，賭金接收裝置；產生或顯示遊戲機賭

金結果之遊戲軟體。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087361

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Xylomen Participations, S.à r.l.

 地址 Endereço : 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 賓果遊戲機設備；轉盤遊戲設備；遊戲，即，老虎機遊戲、棋盤遊戲、紙牌遊戲；獨立視頻遊戲

機。（全屬第28類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087362

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : Chelsea Football Club Limited

 地址 Endereço : Stamford Bridge Grounds, Fulham Road, London, SW6 1HS, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 牙粉；牙膏；化妝品用具；芳香精油；沐浴鹽；鞋油及亮鞋油；化妝品組；化妝品；人用除臭劑；

古龍水；鬍後水；香水；香料；洗髮精；潤髮乳；化妝水；香薰治療產品；按摩用劑；防汗劑；頭

髮造型用產品；沐浴劑；淋浴劑；膚用油；膚用霜；膚用化妝水；脫毛劑；化妝用劑；卸妝用劑；

凡士林；護唇用劑；棉花球；棉花棒；化妝用棉墊；浸有化妝水紙巾；浸有化妝水濕巾；美容面

膜；敷面膜；護髮用劑；刮鬍用劑；刮鬍用皂；滑石粉；非藥用化妝製劑；精油；護膚製劑；仿曬

劑；曬後乳液；香皂；以部份或全部前述產品所組合成的禮物及禮品組。（全屬第3類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087369

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : MOMOTANI JUNTENKAN LTD.

 地址 Endereço : 4-30, 2-Chome, Ichioka, Minato-ku, Osaka 552-0012, 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 口氣清新劑；動物用除臭劑；肥皂及清潔劑；牙膏；非醫療用沐浴劑；化妝品；香水；香氛；香；

假指甲；假睫毛。（全屬第3類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/03/20 2014-021768 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087370

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : MOMOTANI JUNTENKAN LTD.

 地址 Endereço : 4-30, 2-Chome, Ichioka, Minato-ku, Osaka 552-0012, 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 : 口氣清新劑；動物用除臭劑；肥皂及清潔劑；牙膏；非醫療用沐浴劑；化妝品；香水；香氛；香；

假指甲；假睫毛。（全屬第3類產品）  

[540] 商標 Marca : 

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

2014/03/20 2014-021769 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087395

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : 韋清泉 

 地址 Endereço : 中國廣東省普甯市大壩鎮華東村宮前後畔園63號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 17

[511] 產品 Produtos : 保護機器零件用橡膠套；非包裝用塑料膜；膠殼；硬橡皮模；膠套；石棉包裝材料；防水包裝

物；橡膠或塑料製填充材料；包裝用橡膠袋（信封、小袋）；橡膠或塑料製（填充或襯墊用）包

裝材料；機械保護防水套；機械保護防水袋；包裝用防水袋；包裝用防水套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087396

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13
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[730] 申請人 Requerente : 韋清泉 

 地址 Endereço : 中國廣東省普甯市大壩鎮華東村宮前後畔園63號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算器袋（套）；電話機套；網絡通訊設備；聲音傳送裝置；攝像機；耳塞機；照相機（攝影）；攝

影器具包；速度指示器；壓力計；測壓儀器；非醫用溫度計；潛水服；潛水呼吸器；氧氣轉儲裝

置；潛水用耳塞；潛水面罩；救生衣；護目鏡；手機防水袋；照相機防水袋；手機防水包；照相機

防水包；照相機防水背包；攝影防水包；平版電腦防水包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087397

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : 韋清泉 

 地址 Endereço : 中國廣東省普甯市大壩鎮華東村宮前後畔園63號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 書包，背包，錢包（錢夾），爬山用手提袋，野營手提袋，海濱浴場用手提袋，旅行包，公文包，手

提旅行包（箱），傘，雜物防水腰包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087408

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : BRIDGESTONE CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis e suas peças e acessórios; pneus; pneus recauchutados; câmaras-de-ar; rodas; 

piso de borracha para recauchutar pneus; adesivos de borracha para reparar câmaras-de-

-ar ou pneus; jantes e capas para rodas de viaturas; piso pré-moldado para pneus; veículos 

motorizados de duas rodas e suas peças e acessórios; bicicletas e suas peças e acessórios; 

bicicletas eléctricas e suas peças e acessórios; aviões e suas peças e acessórios; amortece-

dores (para veículos terrestres); molas de ar para veículos terrestres; uniões de eixos ou 

conectores (para veículos terrestres); pára-choques para navios (protectores laterais para 

barco); bancos almofadas para viaturas; molas de ar para carruagens de comboios; pára-

-choques para veículos; amortecedores de suspensão para veículos; molas de suspensão 
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para veículos; válvula para pneus; tubos do travão hidráulico, não metálicos, para uso em 

veículos; fios, cabos, guarnições, molas e filamentos para uso em pneus para aviões, veícu-

los e motociclos, moldes de pneus.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087409

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : BRIDGESTONE CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Assistência em gestão comercial ou industrial; serviços de informações e consultoria co-

merciais; serviços de consultoria na área de gestão de consumo de energia e eficiência ener-

gética; serviços de venda a retalho ou por grosso de automóveis, pneus e peças e acessórios 

para automóveis; serviços de venda a retalho ou por grosso de artigos desportivos; serviços 

de venda a retalho ou por grosso de bicicletas e peças e acessórios para bicicletas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087410

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/13

[730] 申請人 Requerente : BRIDGESTONE CORPORATION

 地址 Endereço : 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, 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 : Reparação e manutenção de viaturas e suas peças; reparação e manutenção de pneus para 

viaturas; reparação e manutenção de veículos motorizados de duas rodas e suas peças; re-

paração e manutenção de bicicletas e suas peças; reparação e manutenção de pneus para 

aviões; recauchutagem de pneus; lavagem de carros; aluguer de aparelhos para lavagem de 

veículos; serviços de instalação de telhados; construção; serviços de instalação, manuten-

ção, substituição e reparação para peças componentes de veículos; serviços de recolha e 

destruição de pneus usados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087592

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : Avidas Pharmaceuticals, LLC

 地址 Endereço : 196 W. Ashland Street, Doylestown, PA, the 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 : 潔膚乳液、洗面奶、漂白鹽、洗衣粉、擦洗溶液、洗潔精、拋光蠟、汽車、自行車上光蠟、磨光石、

香精油、工業用香料、成套化妝品、增白霜、口氣清新片、香、動物用化妝品、空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087593

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : Avidas Pharmaceuticals, LLC

 地址 Endereço : 196 W. Ashland Street, Doylestown, PA, the 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 : 潔膚乳液、洗面奶、漂白鹽、洗衣粉、擦洗溶液、洗潔精、拋光蠟、汽車、自行車上光蠟、磨光石、

香精油、工業用香料、成套化妝品、增白霜、口氣清新片、香、動物用化妝品、空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087594

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : Avidas Pharmaceuticals, LLC

 地址 Endereço : 196 W. Ashland Street, Doylestown, PA, the United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑、藥用蛋白腖、口服補鹽液、止癢水、溫泉水、醫用或獸醫用化學試劑、醫用放射性

物質、浴用氧氣、心電圖描記器電極用化學導體、人工授精用精液、衛生消毒劑、隱形眼鏡清洗

液、培養細菌用介質、醫用營養食物、淨化劑、動物用洗滌劑、驅蟲用香、衛生巾、外科敷料、牙

科用研磨劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087595

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19
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[730] 申請人 Requerente : REDDUCK INC.

 地址 Endereço : (Samseong-dong) JBK Tower, 619, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 在計算機網絡上提供在線遊戲。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 背景色為黑色，文字為金色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087596

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : 普若音杜馬爾有限公司

   RECREATIVOS FRANCO, S.A.

 地址 Endereço : Plaza Cronos, 4，28037 Madrid, Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 非與外接顯示屏或監視器連用的電子遊戲機；自立式視頻遊戲機器；代幣啟動的視頻遊戲機；

街機遊戲機器；老虎機（遊戲設備）；投幣啟動的娛樂遊戲機；電子遊戲街機（硬幣或計數器啟

動的遊戲機器）；街機。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，紅色，白色及灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/087600

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : NOTS CO., LTD.

 地址 Endereço : 16, Seolleung-Ro, 131-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, South Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品、皮膚增白霜、化妝劑、染睫毛油、護膚用化妝劑、美容面膜、化妝用雪花膏、醚香料、眉

毛化妝品、染髮劑、口紅、化妝洗液、化妝用油、香水、化妝粉、洗髮劑、護膚用化妝品、減肥用

化妝品、肥皂、防曬劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 棕色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º : N/087601

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : REDDUCK INC.

 地址 Endereço : (Samseong-dong) JBK Tower, 619, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 在計算機網絡上提供在線遊戲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087602

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : REDDUCK INC.

 地址 Endereço : (Samseong-dong) JBK Tower, 619, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 在計算機網絡上提供在線遊戲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087611

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : LORIS AZZARO

 地址 Endereço : 65 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis e creme gelado; açúcar, mel e 

xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); 

especiarias; gelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087612

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : LORIS AZZARO

 地址 Endereço : 65 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris, France
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 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

mos de fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087613

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : LORIS AZZARO

 地址 Endereço : 65 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris, 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 (excluindo cerveja); vinhos, bebidas espirituosas e licores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087614

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/19

[730] 申請人 Requerente : LORIS AZZARO

 地址 Endereço : 65 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Tabaco; artigos para fumadores; fósforos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087623

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : Gandys Fashion Limited

 地址 Endereço : 31-33 Albion Street, Hanley, Stoke-on-Trent, ST1 1QF, England

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; chapelaria; calçado; chinelos; chapéus; camisas; camisas desportivas; t-shirts; 

casacos; camisas com golas; camisolas com capuz; vestuário para a cabeça; fatos de treino; 

calças; calções; bonés; luvas; lenços de cabeça; saias; blusas; coletes; vestidos; peúgas; vi-
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seiras; cintos; vestuário de malha; roupa de dormir; vestuário impermeável; vestuário de 

maternidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087650

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/20

[730] 申請人 Requerente : 常州愛爾威智能科技有限公司

   CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省常州市新北區太湖東路9-1號501-4

   Room 501-4, 9-1 Taihu Rd. E, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, 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 : 電動運載工具；遙控運載工具（非玩具）；小型機動車；房車；自行車；電動自行車；電動三輪

車；助力車；空中運載工具；氣墊船；汽艇；水上運載工具；輪船用螺旋槳；遊艇；航空器；陸、

空、水或鐵路用機動運載工具；航空裝置、機器和設備；水路兩用飛機；船。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087705

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 湖南天華實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省漣源市石門工業區 

 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，濃肉汁，家禽（非活），肉乾，魚製食品，魚罐頭，肉罐頭，醃製蔬菜，食用油，豆腐製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087725

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/23

[730] 申請人 Requerente : 寧波樂歌視訊科技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國寧波市鄞州區姜山鎮科技園區（郁家村） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 陳列櫃（家具）；電視機架；計算機架；金屬家具；金屬座椅；琴凳；支架（家具）；貯存架；音響

支架；顯示器支架。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087751

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 歐普照明股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區龍東大道6111號1幢411室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 停車計時器；郵戳檢驗器；驗鈔機；投幣啟動設備用機械裝置；商品電子標簽；傳真機；自動計

量器；量具；信號燈；發光標誌；發光或機械信號板；發光或機械路牌；電子公告牌；發光式電

子指示器；交通信號燈（信號裝置）；燈箱；測量器械和儀器；運載工具用電壓調節器；恒溫器；

物理學設備和儀器；試電筆；工業或軍用金屬探測器；望遠鏡；電線；電源材料（電線、電纜）；

半導體；集成電路用晶片；印刷電路；集成電路；芯片（集成電路）；印刷電路板；電子芯片；電

線圈；真空電子管（無線電）；發光二極管（LED）；變壓器；變壓器（電）；電開關；整流器；自

動定時開關；控制板（電）；照明設備用鎮流器；插頭、插座和其他接觸器（電連接）；高低壓開

關板；啟輝器；斷路器；配電箱（電）；電流換向器；電器接插件；閘盒（電）；接線盒（電）；電

池開關（電）；電線連接物；電耦合器；繼電器（電）；逆變器（電）；電線接線器（電）；調光器

（電）；電源插座罩；舞臺燈光調節器；電湧保護器；升壓變壓器；熒光屏；視頻顯示屏；遙控裝

置；家用遙控器；光導纖維（光學纖維）；整流用電力裝置；工業遙控操作用電氣設備；避雷器；

避雷針；電解裝置；滅火器；工業用放射屏幕；防眩光眼鏡；煙霧探測器；聲音警報器；報警器；

電門鈴；電鎖；電池；動畫片；照蛋器；電暖衣服。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087752

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 歐普照明股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區龍東大道6111號1幢411室 

 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 : 舞臺燈具；照相用回光燈；日光燈管；空中運載工具用照明設備；燈泡；電燈泡；弧光燈；電燈；

運載工具用燈；汽車防眩光裝置（燈配件）；汽車前燈；燈；燈罩；白熾燈；自行車車燈；袖珍手

電筒；便攜式探照燈；運載工具轉向信號裝置用燈泡；弧光燈碳棒；玻璃燈罩；腳踏車車燈；照

明用放電管；燈光漫射器；電燈燈頭；照明器械及裝置；枝形吊燈；頂燈；電燈絲；照明燈（曳

光管）；燙髮用燈；空氣淨化用殺菌燈；球形燈罩；實驗室燈；非醫用紫外線燈；安全燈；燈光反

射鏡；燈籠；節日裝飾彩色小燈；照明用發光管；照明用鎂絲；礦燈；聖誕樹用電燈；發光門牌；

運載工具前燈；手電筒；探照燈；運載工具用光反射鏡；運載工具用照明裝置；燈光遮罩；燈罩

座；運載工具用防眩光裝置（燈配件）；汽車轉向指示器用燈；汽車燈；路燈；水族池照明燈；潛

水燈；發光二極管（LED）照明器具；照明用提燈；微波爐（廚房用具）；電炊具；烤麵包機；電
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熱水壺；野餐燒烤用火山岩石；冰箱；制冰淇淋機；冷凍設備和裝置；風扇（空氣調節）；通風設

備和裝置（空氣調節）；排氣風扇；氣體淨化裝置；織物蒸汽掛燙機；空氣除臭裝置；空氣調節

設備；空氣調節裝置；空氣過濾設備；潤濕空氣裝置；空氣淨化裝置和機器；頭髮用吹風機；電

加熱裝置；散熱器蓋；演出用肥皂泡和泡沫發生器；噴水器；水管龍頭；供暖裝置；自動澆水裝

置；淋浴熱水器；浴霸；太陽能熱水器；太陽能集熱器；淋浴器；浴室裝置；消毒碗櫃；飲水機；

水淨化裝置；便攜式一次性消毒小袋；便攜式取暖器；電暖器；打火機；氣體引燃器；核反應

堆。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087783

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : KH COMPANY CO., LTD.

 地址 Endereço : 171, Dosan-Daero, Gangnam-Gu, Seoul, Republic Of Korea (PSG Building 5th Floor Sin-

sa-Dong)

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐館；自助餐館；咖啡館；快餐館；茶館；酒吧服務；備辦宴席；自助餐廳；流動飲食供應；餐

廳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087787

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)

 地址 Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; basculadores de descarga para 

virar vagões de mercadorias; carrinhos de empurrar para exploração mineira; reboques 

para carrinhos de empurrar para exploração mineira; motores de tração; teleféricos para 

manuseamento de carga ou mercadorias; motores principais não eléctricos para veículos 

terrestres, não incluindo os respectivos acessórios; componentes de transmissão para ve-

ículos terrestres; veios, eixos ou fusos para veículos terrestres; rolamentos para veículos 

terrestres; acoplamentos ou conectores para veículos terrestres; caixas de velocidades e 

engrenagens para veículos; amortecedores para veículos terrestres; molas para veículos 

terrestres; travões para veículos terrestres; pára-quedas; alarmes anti-roubo para veículos; 

cadeiras de rodas; motores de corrente alterna ou motores de corrente contínua para veí-

culos terrestres, não incluindo as suas peças; embarcações e respectivas peças e acessórios; 

embarcações privadas; pequenas embarcações; navios; barcos; veículos para uso aquático; 

aeronaves e respectivas peças e acessórios; veículos ferroviários e respectivas peças e aces-

sórios; automóveis e respectivas peças e acessórios; veículos todo-o-terreno; veículos utili-
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tários; veículos pesados; veículos tipo «buggie» para diversos fins; camiões; empilhadores; 

carros utilitários leves de tracção às quatro rodas; veículos motorizados de duas rodas, bici-

cletas e suas peças e acessórios; motocicletas; scooters [veículos]; ciclomotores; veículos de 

duas rodas; guiadores para veículos de duas rodas; almofadas para guiadores para veículos 

de duas rodas; garfos dianteiros para veículos de duas rodas; jantes para veículos de duas 

rodas; cubos de rodas para veículos de duas rodas; raios para veículos de duas rodas; pneus 

para veículos de duas rodas; quadros para veículos de duas rodas; selins para veículos de 

duas rodas; suportes para veículos de duas rodas; correntes de transmissão para veículos de 

duas rodas; correias de transmissão para veículos de duas rodas; carenagens para veículos 

de duas rodas; guarda-lamas para veículos de duas rodas; coberturas laterais para veícu-

los de duas rodas; coberturas traseiras para veículos de duas rodas; pedais para veículos 

de duas rodas; porta-bagagens para veículos de duas rodas; buzinas para veículos de duas 

rodas; motores para veículos terrestres; riquexós; trenós [veículos]; carrinhos de mão; carri-

nhos; carruagens puxadas por cavalos; reboques de bicicletas; remendos de borracha adesi-

vos para reparação de pneus ou câmaras-de-ar; carrinhos de bebé; carros-elevadores; cabi-

nas para instalações de transporte por cabos; veículos eléctricos; mecanismos de propulsão 

para veículos terrestres; turbinas para veículos terrestres; carros laterais (side cars); rodas 

para motociclos; indicadores de direcção para bicicletas; manivelas para velocípedes; re-

des de protecção para bicicletas, triciclos ou motociclos; triciclos transportadores; triciclos 

para transporte de mercadorias; triciclos; capas para selins de bicicletas ou de motociclos; 

triciclos motorizados; bombas de velocípedes; câmaras de ar para motociclos; pneus sem 

câmara-de-ar para bicicletas, motociclos; aviões anfíbios; aviões; balões dirigíveis; veículos 

espaciais; hidroaviões; hidroplanos; aparelhos, máquinas e equipamentos aeronáuticos; 

barcos de travessia (ferry boats); cascos de navios; barcos a motor.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087788

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[730] 申請人 Requerente : 南通華强布業有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省海安縣海安鎮中垻南路188號 

 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 : 紗；棉線和棉紗；精紡棉；細線和細紗；紡織線和紗；人造線和紗；紡織用彈性紗和線；亞麻線

和紗；綉花用紗和線；麻紗線。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087789

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24
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[730] 申請人 Requerente : Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; preparado analgésico para uso humano; analgésico antiflogísti-

co externo na forma de creme, pomada, emplastros, fitas, gel, bálsamo ou gesso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087820

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/24

[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、汽車旅館服務；飯店服務；提供食物及飲料；自助餐廳、茶室、酒吧（俱樂部除外）；臨時

住宿；假日用別墅（住宿）；為旅客預訂飯店房間之服務；預訂臨時住宿之服務；有關飯店及餐

館服務之非商業顧問及諮詢；會議室及會談室之租賃。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087823

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : MIXI INC.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower 1-2-20, Higashi, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 通過通信用計算機終端提供的遊戲以及與其相關的諮詢和信息的提供；通過通信用個人數位

助理提供的遊戲以及與其相關的諮詢和信息的提供；通過智能手機用應用軟件提供的遊戲以

及與其相關的諮詢和信息的提供；通過通信用便攜式液晶屏遊戲機提供的遊戲以及與其相關

的諮詢和信息的提供；在網絡上進行的家庭用電視遊戲機和業務用電視遊戲機用的遊戲的提

供以及與其有關的諮詢和信息的提供；網絡遊戲的提供以及與其有關的諮詢和信息的提供；

有關遊戲的提供信息的提供；娛樂設施的提供；有關遊戲的電子出版物的提供；電子出版物的

提供以及與其有關的信息的提供；提供圖書以及記錄的閱覽；在網上提供圖像、映像、音樂、聲

音以及與其有關的諮詢和信息的提供；通過使用個人數位助理通信提供圖像、映像、音樂、聲

音以及與其有關的諮詢和信息的提供；電影的上映、製作或者發行；曲藝表演；戲劇演出或者

表演；音樂演奏；教育、文化、娛樂、體育用視頻的製作（除電影和電視節目、廣告用外）；有關

遊戲活動的策劃、運營或者舉辦；演出的企劃、運營或者舉辦（除電影、戲劇、曲藝、音樂演奏

的演出以及體育、賽馬、自行車競賽、賽艇、卡丁車比賽相關的演出外）以及與其有關的信息的

提供。  
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[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/27 2013-102200 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087824

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : MIXI INC.

 地址 Endereço : Sumitomo Fudosan Shibuya First Tower 1-2-20, Higashi, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的遊戲軟件；可下載的計算機用軟件；可下載的智能手機用軟件；可下載的手機用軟件；

可下載的便攜式液晶屏遊戲機用軟件；可下載的業務用電視遊戲機用軟件；可下載的家庭用電

視遊戲機用軟件；記錄有計算機用軟件的電子電路、光盤、卡帶、CD盤、DVD盤及其他數據介

質；記錄有智能手機用軟件的電子電路、光盤、卡帶、CD盤、DV D盤及其他數據介質；記錄有

移動信息終端用軟件的電子電路、光盤、卡帶、CD盤、DVD盤及其他數據介質；記錄有便攜式

液晶屏遊戲機用軟件的電子電路、光盤、卡帶、CD盤、DVD盤及其他數據介質；記錄有家庭用

電視遊戲機用軟件的電子電路、光盤、卡帶、CD盤、DVD盤及其他數據介質；電子應用機械器

具及其零件；電子通信機械器具；手機或者移動信息終端用掛件、罩、防塵塞、及其他移動信息

終端用裝飾品；電子通信機械器具及電子應用機械器具用觸控筆；可下載的影像文件；可下載

的音樂文件；可下載的文字數據；電子出版物（含可下載的或者記錄在電子回路、光盤、卡帶、

CD盤、DVD盤及其他數據介質中的）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/27 2013-102200 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/087825

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : Etro S.p.A.

 地址 Endereço : Via Spartaco 3, 20135 Milano, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), de socorro e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, transmissão ou 

reprodução de som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; discos 

compactos, DVDs e outras suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos opera-

dos com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento de processamen-

to de dados, computadores; software de computador; extintores; óculos, óculos de sol, len-

tes, lentes de contacto, armações para óculos e óculos de sol, estojos, recipientes, correntes 
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e cordões para óculos e óculos de sol, suas peças e acessórios; chaves USB, auriculares, 

auscultadores para telefones, auscultadores acústicos, auscultadores estereofónicos, estojos 

adaptados para computadores, estojos adaptados para telemóveis, estojos para computado-

res, estojos para dispositivos electrónicos portáteis, estojos para computadores portáteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087826

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : White Eastern Sdn. Bhd.

 地址 Endereço : No. 9A, Jalan NB 2 2/2, Taman Nusa Bestari 2, 81300 Skudai, Johor, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Organização de competições de entretenimento; exibição de filmes; realização de festivais 

de cinema; serviços de entretenimento, nomeadamente, a apresentação de uma série de fil-

mes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087827

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : T.C. Millwork, Inc.

 地址 Endereço : 3433 Marshall Lane, Bensalem, Pennsylvania 19020, United States

 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 : Suportes e bases para «slot-machines» e máquinas de jogo; suportes e bases rebatíveis para 

«slot-machines» e máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087828

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : 宏安國際有限公司

   HONG AN INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍九龍灣宏光道1號億京中心A座10樓D室

   Room D, 10/F, Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 補藥；人用藥；片藥；嬰兒尿布；蜂王漿；珍珠層粉；血紅蛋白；醫用營養物；礦物質食品補充

劑；蛋白質膳食補充劑；嬰兒含乳麵粉；醫用白朊食品；醫用營養品；營養補充劑；嬰兒食品；嬰

兒奶粉；消毒紙巾；藥製糖果；哺乳用墊；牙用光潔劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087829

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/25

[730] 申請人 Requerente : 貴州鴨溪酒業有限公司 

 地址 Endereço : 中國貴州省遵義縣鴨溪鎮 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 開胃酒；雞尾酒；葡萄酒；烈酒（飲料）；白蘭地；含水果酒精飲料；米酒；黃酒；燒酒；酒精飲料

（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087835

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : 寧波忻杰燃氣用具實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省寧波市鄞州區石碶街道聯豐工業區 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 鐵條；金屬水管；金屬管道接頭；金屬閥門（非機器零件）；金屬建築材料；鐵路金屬材料；鋼

絲；金屬螺母；五金器具；壓縮氣體鋼瓶和液壓氣減壓閥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087858

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : KGI HONG KONG LIMITED
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 地址 Endereço : 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Waichai, 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 : Assistência em gestão de negócios; inquéritos de negócios; afixação de cartazes; publicida-

de de exterior; agências de importação e exportação; agências de informações comerciais; 

análise de preço de custo; difusão de material publicitário; serviços de fotocópias; agências 

de emprego; aluguer de máquinas e equipamentos para escritórios; serviços de guarda-li-

vros; contabilidade; elaboração de extractos de contas; auditoria de negócios; consultadoria 

de gestão e de organização de negócios; consultadoria de gestão de pessoal; consultadoria 

de gestão de negócios; serviços de dactilografia; demonstração de produtos; distribuição 

de material publicitário; assistência de gestão comercial ou industrial; reprodução de do-

cumentos; actualização de material publicitário; distribuição de amostras; serviços de 

peritagens em negócios comerciais; leilões; estudos de marketing; avaliações de empresas; 

investigações de negócios; aluguer de material publicitário; consultadoria de organização 

empresarial; publicação de textos publicitários; serviços de anúncios publicitários; publici-

dade; publicidade radiofónica; spots publicitários radiofónicos; pesquisa de negócios; rela-

ções públicas; serviços de taquigrafia; publicidade televisiva; spots publicitários televisivos; 

transcrição de comunicações [trabalhos de escritório]; decoração de montras; agências de 

anúncios publicitários; agências de publicidade; serviços de assessoria para a gestão de ne-

gócios; serviços de manequins para fins publicitários ou de promoção de vendas; pesquisa 

de marketing; gestão de ficheiros informatizados; consultadoria profissional de negócios; 

previsões económicas; organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; in-

formações de negócios; sondagens de opinião; processamento de salários; recrutamento de 

pessoal; serviços de relocalização para empresas; aluguer de espaços publicitários; promo-

ção de vendas para terceiros; serviços de secretariado; elaboração de declarações fiscais; 

serviços de atendimento telefónico para assinantes indisponíveis; processamento de texto; 

serviços de assinaturas de jornais para terceiros; publicidade por correspondência; gestão 

de negócios de hotéis; gestão comercial de artistas de espectáculos; compilação de infor-

mações em bases de dados informáticas; sistematização de informações em bases de dados 

informáticas; organização de feiras com fins comerciais ou publicitários; aluguer de máqui-

nas fotocopiadoras; publicidade on-line numa rede informática; serviços de aquisição para 

terceiros [compra de bens e serviços para outras empresas]; pesquisa de dados em ficheiros 

informáticos para terceiros; aluguer de tempo publicitário em meios de comunicação; servi-

ços de revistas de imprensa; aluguer de máquinas de venda automática; testes psicológicos 

para a selecção de pessoal; serviços de comparação de preços; apresentação de produtos 

em meios de comunicação, para fins retalhistas; informações e aconselhamento comercial 

aos consumidores [loja de conselhos ao consumidor]; serviços de assinaturas de serviços de 

telecomunicações para terceiros; processamento administrativo de encomendas de com-

pras; administração comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; serviços de 

contratação externa [assistência de negócios]; serviços de facturação; redacção de textos 

publicitários; compilação de estatísticas; serviços de layout para fins publicitários; angaria-

ção de patrocínios; organização de desfiles de moda para fins promocionais; produção de 

filmes publicitários; gestão comercial de desportistas; marketing; serviços de telemarke-

ting; serviços de comércio retalhista ou grossista para produtos farmacêuticos, veterinários 

e higiénicos e suprimentos médicos; aluguer de postos de venda; prestação de informações 

sobre contactos comerciais e de negócios; optimização de motores de busca; optimização 

de tráfego de web sites; publicidade paga por clique (pay-per-click advertising); serviços de 

intermediação comercial; gestão comercial para serviços de freelance; negociação e con-

clusão de transacções comerciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em 
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bases de dados informáticas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de 

construção; fornecimento de informações comerciais através de um web site.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087859

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : KGI HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Waichai, 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 : Subscrição de seguros de acidentes; empréstimos a prestações; serviços de actuariado; 

locação de imóveis; corretagem; agências de crédito; agências imobiliárias; mediação imo-

biliária; correctores de imóveis; agências de cobrança de dívidas; corretagem de seguros; 

serviços de despacho alfandegário; subscrição de seguros; serviços bancários; avaliação de 

imóveis; angariação de fundos de beneficência; serviços de constituição de capitais; inves-

timentos de capital; investimentos em fundos; aplicações de capital; serviços de cauções; 

serviços de garantia de caução; garantias; operações de câmbio; emissão de cheques de 

viagem; compensação financeira; serviços de carteiras de compensação financeira; servi-

ços de depósitos em cofres-fortes; organização de acervos; empréstimos [financiamento]; 

avaliações fiscais; peritagens fiscais; avaliações financeiras [seguros, banca, imobiliário]; 

factoring; administração fiduciária; serviços fiduciários; serviços de financiamento; gestão 

financeira; empréstimos sobre penhores; gestão imobiliária; serviços de administração de 

edifícios; subscrição de seguros contra incêndios; aluguer de apartamentos; aluguer de an-

dares; locação de explorações agrícolas; subscrição de seguros de saúde; seguros marítimos; 

serviços de empréstimos com garantias; serviços de caixa económica (poupanças); serviços 

de financiamento de aluguer de longa duração; serviços de financiamento de compras em 

leasing; corretagem de títulos; corretagem de acções e obrigações; subscrição de seguros de 

vida; agências de alojamento [apartamentos]; serviços de análise financeira; avaliação de 

antiguidades; avaliação de objectos de arte; verificação de cheques; consultadoria financei-

ra; consultadoria de seguros; serviços de cartões de crédito; serviços de cartão de débito; 

transferências electrónicas de fundos; informações financeiras; informações de seguros; 

avaliação de jóias; avaliação de numismática; cobrança de rendas; avaliação de selos; emis-

são de títulos de valor; depósitos de valores; serviços de cotações na bolsa; emissão de car-

tões de crédito; arrendamento de escritórios [imobiliária]; serviços de pagamento de refor-

mas; serviços de patrocínio financeiro; serviços bancários on-line; serviços de liquidação de 

negócios financeiros; avaliação de custos de reparação [avaliação financeira]; corretagem 

de créditos relativos a emissões de dióxido de carbono; avaliação financeira da madeira na 

árvore; peritagem financeira da madeira na árvore; avaliação financeira de lã; empréstimos  

com garantia; serviços de fundos de previdência; serviços de corretagem de acções; ser-

viços de assessoria em matéria de dívidas; angariação de financiamento para projectos de 

construção; prestação de informações financeiras através de um web site.



15304 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 36 期 —— 2014 年 9 月 3 日

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087860

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : KGI HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Waichai, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de radiodifusão; envio de mensagens; serviços de teledifusão; transmissão de 

telegramas; serviços telegráficos; comunicações por telegramas; serviços telefónicos; co-

municações por telefone; serviços de telex; agências de notícias; serviços de recolha e 

fornecimento de notícias; transmissão de televisão por cabo; comunicações por telefones 

celulares; comunicações por terminais de computador; transmissão auxiliada por computa-

dor de mensagens e de imagens; correio electrónico; transmissão por fax; informações so-

bre telecomunicações; serviços de paging [rádio, telefone ou outros meios de comunicação 

electrónicos]; aluguer de aparelhos para o envio de mensagens; comunicações por redes 

de fibra óptica; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de modems; aluguer de equipamentos 

de telecomunicações; aluguer de telefones; transmissão via satélite; serviços de boletins 

electrónicos [serviços de telecomunicações]; fornecimento de ligações de telecomunicações 

a uma rede informática mundial; serviços de encaminhamento e junção de telecomunica-

ções; serviços de teleconferência; fornecimento de acesso de utilizador a redes informáti-

cas mundiais; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; fornecimento de 

canais de telecomunicações para serviços de televendas; fornecimento de salas de conversa 

na Internet; fornecimento de acesso a bases de dados; serviços de correio de voz; transmis-

são de cartões de felicitações on-line; transmissão de ficheiros digitais; transmissão sem fio; 

serviços de videoconferência; fornecimento de fóruns online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087861

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : KGI HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Waichai, 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 : Assistência em gestão de negócios; inquéritos de negócios; afixação de cartazes; publicida-

de de exterior; agências de importação e exportação; agências de informações comerciais; 

análise de preço de custo; difusão de material publicitário; serviços de fotocópias; agências 



N.º 36 — 3-9-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15305

de emprego; aluguer de máquinas e equipamentos para escritórios; serviços de guarda-li-

vros; contabilidade; elaboração de extractos de contas; auditoria de negócios; consultadoria 

de gestão e de organização de negócios; consultadoria de gestão de pessoal; consultadoria 

de gestão de negócios; serviços de dactilografia; demonstração de produtos; distribuição 

de material publicitário; assistência de gestão comercial ou industrial; reprodução de do-

cumentos; actualização de material publicitário; distribuição de amostras; serviços de 

peritagens em negócios comerciais; leilões; estudos de marketing; avaliações de empresas; 

investigações de negócios; aluguer de material publicitário; consultadoria de organização 

empresarial; publicação de textos publicitários; serviços de anúncios publicitários; publici-

dade; publicidade radiofónica; spots publicitários radiofónicos; pesquisa de negócios; rela-

ções públicas; serviços de taquigrafia; publicidade televisiva; spots publicitários televisivos; 

transcrição de comunicações [trabalhos de escritório]; decoração de montras; agências de 

anúncios publicitários; agências de publicidade; serviços de assessoria para a gestão de ne-

gócios; serviços de manequins para fins publicitários ou de promoção de vendas; pesquisa 

de marketing; gestão de ficheiros informatizados; consultadoria profissional de negócios; 

previsões económicas; organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; in-

formações de negócios; sondagens de opinião; processamento de salários; recrutamento de 

pessoal; serviços de relocalização para empresas; aluguer de espaços publicitários; promo-

ção de vendas para terceiros; serviços de secretariado; elaboração de declarações fiscais; 

serviços de atendimento telefónico para assinantes indisponíveis; processamento de texto; 

serviços de assinaturas de jornais para terceiros; publicidade por correspondência; gestão 

de negócios de hotéis; gestão comercial de artistas de espectáculos; compilação de infor-

mações em bases de dados informáticas; sistematização de informações em bases de dados 

informáticas; organização de feiras com fins comerciais ou publicitários; aluguer de máqui-

nas fotocopiadoras; publicidade on-line numa rede informática; serviços de aquisição para 

terceiros [compra de bens e serviços para outras empresas]; pesquisa de dados em ficheiros 

informáticos para terceiros; aluguer de tempo publicitário em meios de comunicação; servi-

ços de revistas de imprensa; aluguer de máquinas de venda automática; testes psicológicos 

para a selecção de pessoal; serviços de comparação de preços; apresentação de produtos 

em meios de comunicação, para fins retalhistas; informações e aconselhamento comercial 

aos consumidores [loja de conselhos ao consumidor]; serviços de assinaturas de serviços de 

telecomunicações para terceiros; processamento administrativo de encomendas de com-

pras; administração comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; serviços de 

contratação externa [assistência de negócios]; serviços de facturação; redacção de textos 

publicitários; compilação de estatísticas; serviços de layout para fins publicitários; angaria-

ção de patrocínios; organização de desfiles de moda para fins promocionais; produção de 

filmes publicitários; gestão comercial de desportistas; marketing; serviços de telemarke-

ting; serviços de comércio retalhista ou grossista para produtos farmacêuticos, veterinários 

e higiénicos e suprimentos médicos; aluguer de postos de venda; prestação de informações 

sobre contactos comerciais e de negócios; optimização de motores de busca; optimização 

de tráfego de web sites; publicidade paga por clique (pay-per-click advertising); serviços de 

intermediação comercial; gestão comercial para serviços de freelance; negociação e con-

clusão de transacções comerciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em 

bases de dados informáticas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de 

construção; fornecimento de informações comerciais através de um web site.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087862

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : KGI HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Waichai, 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 : Subscrição de seguros de acidentes; empréstimos a prestações; serviços de actuariado; 

locação de imóveis; corretagem; agências de crédito; agências imobiliárias; mediação imo-

biliária; correctores de imóveis; agências de cobrança de dívidas; corretagem de seguros; 

serviços de despacho alfandegário; subscrição de seguros; serviços bancários; avaliação de 

imóveis; angariação de fundos de beneficência; serviços de constituição de capitais; inves-

timentos de capital; investimentos em fundos; aplicações de capital; serviços de cauções; 

serviços de garantia de caução; garantias; operações de câmbio; emissão de cheques de 

viagem; compensação financeira; serviços de carteiras de compensação financeira; servi-

ços de depósitos em cofres-fortes; organização de acervos; empréstimos [financiamento]; 

avaliações fiscais; peritagens fiscais; avaliações financeiras [seguros, banca, imobiliário]; 

factoring; administração fiduciária; serviços fiduciários; serviços de financiamento; gestão 

financeira; empréstimos sobre penhores; gestão imobiliária; serviços de administração de 

edifícios; subscrição de seguros contra incêndios; aluguer de apartamentos; aluguer de an-

dares; locação de explorações agrícolas; subscrição de seguros de saúde; seguros marítimos; 

serviços de empréstimos com garantias; serviços de caixa económica (poupanças); serviços 

de financiamento de aluguer de longa duração; serviços de financiamento de compras em 

leasing; corretagem de títulos; corretagem de acções e obrigações; subscrição de seguros de 

vida; agências de alojamento [apartamentos]; serviços de análise financeira; avaliação de 

antiguidades; avaliação de objectos de arte; verificação de cheques; consultadoria financei-

ra; consultadoria de seguros; serviços de cartões de crédito; serviços de cartão de débito; 

transferências electrónicas de fundos; informações financeiras; informações de seguros; 

avaliação de jóias; avaliação de numismática; cobrança de rendas; avaliação de selos; emis-

são de títulos de valor; depósitos de valores; serviços de cotações na bolsa; emissão de car-

tões de crédito; arrendamento de escritórios [imobiliária]; serviços de pagamento de refor-

mas; serviços de patrocínio financeiro; serviços bancários on-line; serviços de liquidação de 

negócios financeiros; avaliação de custos de reparação [avaliação financeira]; corretagem 

de créditos relativos a emissões de dióxido de carbono; avaliação financeira da madeira na 

árvore; peritagem financeira da madeira na árvore; avaliação financeira de lã; empréstimos  

com garantia; serviços de fundos de previdência; serviços de corretagem de acções; ser-

viços de assessoria em matéria de dívidas; angariação de financiamento para projectos de 

construção; prestação de informações financeiras através de um web site.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087863

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : KGI HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Waichai, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de radiodifusão; envio de mensagens; serviços de teledifusão; transmissão de 

telegramas; serviços telegráficos; comunicações por telegramas; serviços telefónicos; co-

municações por telefone; serviços de telex; agências de notícias; serviços de recolha e 

fornecimento de notícias; transmissão de televisão por cabo; comunicações por telefones 

celulares; comunicações por terminais de computador; transmissão auxiliada por computa-

dor de mensagens e de imagens; correio electrónico; transmissão por fax; informações so-

bre telecomunicações; serviços de paging [rádio, telefone ou outros meios de comunicação 

electrónicos]; aluguer de aparelhos para o envio de mensagens; comunicações por redes 

de fibra óptica; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de modems; aluguer de equipamentos 

de telecomunicações; aluguer de telefones; transmissão via satélite; serviços de boletins 

electrónicos [serviços de telecomunicações]; fornecimento de ligações de telecomunicações 

a uma rede informática mundial; serviços de encaminhamento e junção de telecomunica-

ções; serviços de teleconferência; fornecimento de acesso de utilizador a redes informáti-

cas mundiais; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; fornecimento de 

canais de telecomunicações para serviços de televendas; fornecimento de salas de conversa 

na Internet; fornecimento de acesso a bases de dados; serviços de correio de voz; transmis-

são de cartões de felicitações on-line; transmissão de ficheiros digitais; transmissão sem fio; 

serviços de videoconferência; fornecimento de fóruns online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087864

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : KGI HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Waichai, 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 : Assistência em gestão de negócios; inquéritos de negócios; afixação de cartazes; publicida-

de de exterior; agências de importação e exportação; agências de informações comerciais; 

análise de preço de custo; difusão de material publicitário; serviços de fotocópias; agências 

de emprego; aluguer de máquinas e equipamentos para escritórios; serviços de guarda-li-

vros; contabilidade; elaboração de extractos de contas; auditoria de negócios; consultadoria 

de gestão e de organização de negócios; consultadoria de gestão de pessoal; consultadoria 

de gestão de negócios; serviços de dactilografia; demonstração de produtos; distribuição 

de material publicitário; assistência de gestão comercial ou industrial; reprodução de do-

cumentos; actualização de material publicitário; distribuição de amostras; serviços de 

peritagens em negócios comerciais; leilões; estudos de marketing; avaliações de empresas; 

investigações de negócios; aluguer de material publicitário; consultadoria de organização 

empresarial; publicação de textos publicitários; serviços de anúncios publicitários; publici-

dade; publicidade radiofónica; spots publicitários radiofónicos; pesquisa de negócios; rela-

ções públicas; serviços de taquigrafia; publicidade televisiva; spots publicitários televisivos; 

transcrição de comunicações [trabalhos de escritório]; decoração de montras; agências de 

anúncios publicitários; agências de publicidade; serviços de assessoria para a gestão de ne-
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gócios; serviços de manequins para fins publicitários ou de promoção de vendas; pesquisa 

de marketing; gestão de ficheiros informatizados; consultadoria profissional de negócios; 

previsões económicas; organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; in-

formações de negócios; sondagens de opinião; processamento de salários; recrutamento de 

pessoal; serviços de relocalização para empresas; aluguer de espaços publicitários; promo-

ção de vendas para terceiros; serviços de secretariado; elaboração de declarações fiscais; 

serviços de atendimento telefónico para assinantes indisponíveis; processamento de texto; 

serviços de assinaturas de jornais para terceiros; publicidade por correspondência; gestão 

de negócios de hotéis; gestão comercial de artistas de espectáculos; compilação de infor-

mações em bases de dados informáticas; sistematização de informações em bases de dados 

informáticas; organização de feiras com fins comerciais ou publicitários; aluguer de máqui-

nas fotocopiadoras; publicidade on-line numa rede informática; serviços de aquisição para 

terceiros [compra de bens e serviços para outras empresas]; pesquisa de dados em ficheiros 

informáticos para terceiros; aluguer de tempo publicitário em meios de comunicação; servi-

ços de revistas de imprensa; aluguer de máquinas de venda automática; testes psicológicos 

para a selecção de pessoal; serviços de comparação de preços; apresentação de produtos 

em meios de comunicação, para fins retalhistas; informações e aconselhamento comercial 

aos consumidores [loja de conselhos ao consumidor]; serviços de assinaturas de serviços de 

telecomunicações para terceiros; processamento administrativo de encomendas de com-

pras; administração comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; serviços de 

contratação externa [assistência de negócios]; serviços de facturação; redacção de textos 

publicitários; compilação de estatísticas; serviços de layout para fins publicitários; angaria-

ção de patrocínios; organização de desfiles de moda para fins promocionais; produção de 

filmes publicitários; gestão comercial de desportistas; marketing; serviços de telemarke-

ting; serviços de comércio retalhista ou grossista para produtos farmacêuticos, veterinários 

e higiénicos e suprimentos médicos; aluguer de postos de venda; prestação de informações 

sobre contactos comerciais e de negócios; optimização de motores de busca; optimização 

de tráfego de web sites; publicidade paga por clique (pay-per-click advertising); serviços de 

intermediação comercial; gestão comercial para serviços de freelance; negociação e con-

clusão de transacções comerciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em 

bases de dados informáticas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de 

construção; fornecimento de informações comerciais através de um web site.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087865

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : KGI HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Waichai, 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 : Subscrição de seguros de acidentes; empréstimos a prestações; serviços de actuariado; 

locação de imóveis; corretagem; agências de crédito; agências imobiliárias; mediação imo-

biliária; correctores de imóveis; agências de cobrança de dívidas; corretagem de seguros; 

serviços de despacho alfandegário; subscrição de seguros; serviços bancários; avaliação de 
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imóveis; angariação de fundos de beneficência; serviços de constituição de capitais; inves-

timentos de capital; investimentos em fundos; aplicações de capital; serviços de cauções; 

serviços de garantia de caução; garantias; operações de câmbio; emissão de cheques de 

viagem; compensação financeira; serviços de carteiras de compensação financeira; servi-

ços de depósitos em cofres-fortes; organização de acervos; empréstimos [financiamento]; 

avaliações fiscais; peritagens fiscais; avaliações financeiras [seguros, banca, imobiliário]; 

factoring; administração fiduciária; serviços fiduciários; serviços de financiamento; gestão 

financeira; empréstimos sobre penhores; gestão imobiliária; serviços de administração de 

edifícios; subscrição de seguros contra incêndios; aluguer de apartamentos; aluguer de an-

dares; locação de explorações agrícolas; subscrição de seguros de saúde; seguros marítimos; 

serviços de empréstimos com garantias; serviços de caixa económica (poupanças); serviços 

de financiamento de aluguer de longa duração; serviços de financiamento de compras em 

leasing; corretagem de títulos; corretagem de acções e obrigações; subscrição de seguros de 

vida; agências de alojamento [apartamentos]; serviços de análise financeira; avaliação de 

antiguidades; avaliação de objectos de arte; verificação de cheques; consultadoria financei-

ra; consultadoria de seguros; serviços de cartões de crédito; serviços de cartão de débito; 

transferências electrónicas de fundos; informações financeiras; informações de seguros; 

avaliação de jóias; avaliação de numismática; cobrança de rendas; avaliação de selos; emis-

são de títulos de valor; depósitos de valores; serviços de cotações na bolsa; emissão de car-

tões de crédito; arrendamento de escritórios [imobiliária]; serviços de pagamento de refor-

mas; serviços de patrocínio financeiro; serviços bancários on-line; serviços de liquidação de 

negócios financeiros; avaliação de custos de reparação [avaliação financeira]; corretagem 

de créditos relativos a emissões de dióxido de carbono; avaliação financeira da madeira na 

árvore; peritagem financeira da madeira na árvore; avaliação financeira de lã; empréstimos  

com garantia; serviços de fundos de previdência; serviços de corretagem de acções; ser-

viços de assessoria em matéria de dívidas; angariação de financiamento para projectos de 

construção; prestação de informações financeiras através de um web site.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087866

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : KGI HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Waichai, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de radiodifusão; envio de mensagens; serviços de teledifusão; transmissão de 

telegramas; serviços telegráficos; comunicações por telegramas; serviços telefónicos; co-

municações por telefone; serviços de telex; agências de notícias; serviços de recolha e 

fornecimento de notícias; transmissão de televisão por cabo; comunicações por telefones 

celulares; comunicações por terminais de computador; transmissão auxiliada por computa-

dor de mensagens e de imagens; correio electrónico; transmissão por fax; informações so-

bre telecomunicações; serviços de paging [rádio, telefone ou outros meios de comunicação 

electrónicos]; aluguer de aparelhos para o envio de mensagens; comunicações por redes 

de fibra óptica; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de modems; aluguer de equipamentos 
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de telecomunicações; aluguer de telefones; transmissão via satélite; serviços de boletins 

electrónicos [serviços de telecomunicações]; fornecimento de ligações de telecomunicações 

a uma rede informática mundial; serviços de encaminhamento e junção de telecomunica-

ções; serviços de teleconferência; fornecimento de acesso de utilizador a redes informáti-

cas mundiais; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; fornecimento de 

canais de telecomunicações para serviços de televendas; fornecimento de salas de conversa 

na Internet; fornecimento de acesso a bases de dados; serviços de correio de voz; transmis-

são de cartões de felicitações on-line; transmissão de ficheiros digitais; transmissão sem fio; 

serviços de videoconferência; fornecimento de fóruns online.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087867

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : KGI HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Waichai, 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 : Assistência em gestão de negócios; inquéritos de negócios; afixação de cartazes; publicida-

de de exterior; agências de importação e exportação; agências de informações comerciais; 

análise de preço de custo; difusão de material publicitário; serviços de fotocópias; agências 

de emprego; aluguer de máquinas e equipamentos para escritórios; serviços de guarda-li-

vros; contabilidade; elaboração de extractos de contas; auditoria de negócios; consultadoria 

de gestão e de organização de negócios; consultadoria de gestão de pessoal; consultadoria 

de gestão de negócios; serviços de dactilografia; demonstração de produtos; distribuição 

de material publicitário; assistência de gestão comercial ou industrial; reprodução de do-

cumentos; actualização de material publicitário; distribuição de amostras; serviços de 

peritagens em negócios comerciais; leilões; estudos de marketing; avaliações de empresas; 

investigações de negócios; aluguer de material publicitário; consultadoria de organização 

empresarial; publicação de textos publicitários; serviços de anúncios publicitários; publici-

dade; publicidade radiofónica; spots publicitários radiofónicos; pesquisa de negócios; rela-

ções públicas; serviços de taquigrafia; publicidade televisiva; spots publicitários televisivos; 

transcrição de comunicações [trabalhos de escritório]; decoração de montras; agências de 

anúncios publicitários; agências de publicidade; serviços de assessoria para a gestão de ne-

gócios; serviços de manequins para fins publicitários ou de promoção de vendas; pesquisa 

de marketing; gestão de ficheiros informatizados; consultadoria profissional de negócios; 

previsões económicas; organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; in-

formações de negócios; sondagens de opinião; processamento de salários; recrutamento de 

pessoal; serviços de relocalização para empresas; aluguer de espaços publicitários; promo-

ção de vendas para terceiros; serviços de secretariado; elaboração de declarações fiscais; 

serviços de atendimento telefónico para assinantes indisponíveis; processamento de texto; 

serviços de assinaturas de jornais para terceiros; publicidade por correspondência; gestão 

de negócios de hotéis; gestão comercial de artistas de espectáculos; compilação de infor-

mações em bases de dados informáticas; sistematização de informações em bases de dados 

informáticas; organização de feiras com fins comerciais ou publicitários; aluguer de máqui-
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nas fotocopiadoras; publicidade on-line numa rede informática; serviços de aquisição para 

terceiros [compra de bens e serviços para outras empresas]; pesquisa de dados em ficheiros 

informáticos para terceiros; aluguer de tempo publicitário em meios de comunicação; servi-

ços de revistas de imprensa; aluguer de máquinas de venda automática; testes psicológicos 

para a selecção de pessoal; serviços de comparação de preços; apresentação de produtos 

em meios de comunicação, para fins retalhistas; informações e aconselhamento comercial 

aos consumidores [loja de conselhos ao consumidor]; serviços de assinaturas de serviços de 

telecomunicações para terceiros; processamento administrativo de encomendas de com-

pras; administração comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; serviços de 

contratação externa [assistência de negócios]; serviços de facturação; redacção de textos 

publicitários; compilação de estatísticas; serviços de layout para fins publicitários; angaria-

ção de patrocínios; organização de desfiles de moda para fins promocionais; produção de 

filmes publicitários; gestão comercial de desportistas; marketing; serviços de telemarke-

ting; serviços de comércio retalhista ou grossista para produtos farmacêuticos, veterinários 

e higiénicos e suprimentos médicos; aluguer de postos de venda; prestação de informações 

sobre contactos comerciais e de negócios; optimização de motores de busca; optimização 

de tráfego de web sites; publicidade paga por clique (pay-per-click advertising); serviços de 

intermediação comercial; gestão comercial para serviços de freelance; negociação e con-

clusão de transacções comerciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em 

bases de dados informáticas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de 

construção; fornecimento de informações comerciais através de um web site.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul, verde, laranja e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/087868

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : KGI HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Waichai, 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 : Subscrição de seguros de acidentes; empréstimos a prestações; serviços de actuariado; 

locação de imóveis; corretagem; agências de crédito; agências imobiliárias; mediação imo-

biliária; correctores de imóveis; agências de cobrança de dívidas; corretagem de seguros; 

serviços de despacho alfandegário; subscrição de seguros; serviços bancários; avaliação de 

imóveis; angariação de fundos de beneficência; serviços de constituição de capitais; inves-

timentos de capital; investimentos em fundos; aplicações de capital; serviços de cauções; 

serviços de garantia de caução; garantias; operações de câmbio; emissão de cheques de 

viagem; compensação financeira; serviços de carteiras de compensação financeira; servi-

ços de depósitos em cofres-fortes; organização de acervos; empréstimos [financiamento]; 

avaliações fiscais; peritagens fiscais; avaliações financeiras [seguros, banca, imobiliário]; 

factoring; administração fiduciária; serviços fiduciários; serviços de financiamento; gestão 

financeira; empréstimos sobre penhores; gestão imobiliária; serviços de administração de 

edifícios; subscrição de seguros contra incêndios; aluguer de apartamentos; aluguer de an-
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dares; locação de explorações agrícolas; subscrição de seguros de saúde; seguros marítimos; 

serviços de empréstimos com garantias; serviços de caixa económica (poupanças); serviços 

de financiamento de aluguer de longa duração; serviços de financiamento de compras em 

leasing; corretagem de títulos; corretagem de acções e obrigações; subscrição de seguros de 

vida; agências de alojamento [apartamentos]; serviços de análise financeira; avaliação de 

antiguidades; avaliação de objectos de arte; verificação de cheques; consultadoria financei-

ra; consultadoria de seguros; serviços de cartões de crédito; serviços de cartão de débito; 

transferências electrónicas de fundos; informações financeiras; informações de seguros; 

avaliação de jóias; avaliação de numismática; cobrança de rendas; avaliação de selos; emis-

são de títulos de valor; depósitos de valores; serviços de cotações na bolsa; emissão de car-

tões de crédito; arrendamento de escritórios [imobiliária]; serviços de pagamento de refor-

mas; serviços de patrocínio financeiro; serviços bancários on-line; serviços de liquidação de 

negócios financeiros; avaliação de custos de reparação [avaliação financeira]; corretagem 

de créditos relativos a emissões de dióxido de carbono; avaliação financeira da madeira na 

árvore; peritagem financeira da madeira na árvore; avaliação financeira de lã; empréstimos  

com garantia; serviços de fundos de previdência; serviços de corretagem de acções; ser-

viços de assessoria em matéria de dívidas; angariação de financiamento para projectos de 

construção; prestação de informações financeiras através de um web site.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul, verde, laranja e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/087869

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/26

[730] 申請人 Requerente : KGI HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Waichai, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de radiodifusão; envio de mensagens; serviços de teledifusão; transmissão de 

telegramas; serviços telegráficos; comunicações por telegramas; serviços telefónicos; co-

municações por telefone; serviços de telex; agências de notícias; serviços de recolha e 

fornecimento de notícias; transmissão de televisão por cabo; comunicações por telefones 

celulares; comunicações por terminais de computador; transmissão auxiliada por computa-

dor de mensagens e de imagens; correio electrónico; transmissão por fax; informações so-

bre telecomunicações; serviços de paging [rádio, telefone ou outros meios de comunicação 

electrónicos]; aluguer de aparelhos para o envio de mensagens; comunicações por redes 

de fibra óptica; aluguer de aparelhos de fax; aluguer de modems; aluguer de equipamentos 

de telecomunicações; aluguer de telefones; transmissão via satélite; serviços de boletins 

electrónicos [serviços de telecomunicações]; fornecimento de ligações de telecomunicações 

a uma rede informática mundial; serviços de encaminhamento e junção de telecomunica-

ções; serviços de teleconferência; fornecimento de acesso de utilizador a redes informáti-

cas mundiais; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; fornecimento de 

canais de telecomunicações para serviços de televendas; fornecimento de salas de conversa 

na Internet; fornecimento de acesso a bases de dados; serviços de correio de voz; transmis-
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são de cartões de felicitações on-line; transmissão de ficheiros digitais; transmissão sem fio; 

serviços de videoconferência; fornecimento de fóruns online.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul, verde, laranja e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/087882

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27

[730] 申請人 Requerente : 樂寶健康有限公司

   Noble Health Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗大有街25-27號中興工業大廈D座5樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 以膠囊、藥片、濃縮液、粉末及晶體形式的藥性草本提取物，醫用營養品；維他命和礦物質補充

劑；醫用乾草藥；醫療保健補充食品和藥品；全屬第五類的產品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，黃色，綠色，白色，黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/087883

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27

[730] 申請人 Requerente : 樂寶健康有限公司

   Noble Health Company Limited

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗大有街25-27號中興工業大廈D座5樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 推銷服務；派發宣傳單張；（於社交俱樂部舉行的）有關健康食品補充劑及保健相關產品的宣

傳服務；有關保健食品和保健相關產品的零售商店服務及批發分銷服務；（醫療保健補充食品

的）批發；（醫療保健補充食品的）零售；所有這些服務都是與以膠囊、藥片、濃縮液、粉末及晶

體形式的藥性草本提取物，醫用營養品，維他命和礦物質補充劑，醫用乾草藥，醫療保健補充

食品和藥品相關的。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙色，黃色，綠色，白色，黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/087886

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27

[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

2013/12/30 13/4057721 法國 França

[210] 編號 N.º : N/087887

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27

[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

2013/12/30 13/4057726 法國 França

[210] 編號 N.º : N/087888

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27

[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 : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; fornecimento de formação; entretenimento; organização de eventos promocio-

nais, cerimónias, exposições, feiras, para fins culturais ou de entretenimento; organização e 

realização de workshops (formação); organização de concursos na área de educação ou en-

tretenimento; organização e realização de colóquios, conferências, congressos, seminários, 

simpósios; organização de eventos de vinhos e degustações de vinhos; serviços de clubes 

nocturnos; produção de espectáculos.

[540] 商標 Marca : 

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

2013/12/30 13/4057726 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/087890

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/27

[730] 申請人 Requerente : Hyundai Motor Company

 地址 Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, (137-938), 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis de passageiros, camiões, atrelados/reboques, carrinhas/camionetas; motores 

para veículos terrestres; transmissões para veículos terrestres; engrenagens diferenciais 

para veículos terrestres; eixos para veículos terrestres; embraiagens para veículos terres-

tres; volantes para automóveis; rodas para automóveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087897

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 用於通過通信網絡、流動電訊網絡或互聯網上載、發佈、展示、標籤、撰寫博客、分享或提供電

子媒體或信息的軟件和應用軟件；用於流動電訊網絡或網絡伺服器上的流動通訊、多媒體通訊

及電子郵件通訊的軟件和程式；個人訊息管理軟件；便攜式電訊即時訊息裝置；用於流動設備

的遊戲軟件和娛樂軟件；流動通訊系統；可讓使用者通過流動電訊網絡或網上進行互動遊戲

及聊天的軟件；互聯網和網絡應用軟件；用於進入、瀏覽和搜尋網上資料庫的電腦程式；通過流

動電訊網絡或網上提供的音樂及視像文件、可下載出版物和軟件；網絡安全電腦軟件；電腦軟

件（可下載軟件）；電子出版物（可下載）；從互聯網下載的遊戲軟件；電腦用介面；互聯網瀏覽

器；處理、接收、複製、重放、傳輸、修改、壓縮、解壓縮、廣播、合併聲音、影像、圖形和數據的

裝置；應用程式、數據庫、伺服器和文件服務器；電腦固件；用以提供電腦之間的通訊和電腦與

本地和全球的電腦網絡之間的通訊的電腦硬件和電腦軟件無線技術；數據存儲程式；數碼通

訊系統；網絡介面設備；電腦；電腦鍵盤；電腦滑鼠；錄有電腦程式之光碟；電子字典；數碼影

音光碟；流動手提電話；金融卡；信用卡；電腦程式；電腦硬體；網路儲存設備；網路硬體設備；

網路通訊設備；流動即時通訊設備；語音通訊系統。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087898

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 在流動電訊網絡、電腦網絡或互聯網上提供廣告；電腦資料庫數據編入；廣告、推廣和資訊服

務；在流動電訊網絡或互聯網上提供拍賣服務；在流動電訊網絡或互聯網上提供零售服務；在

線零售服務；為零售目的在通訊媒體上展示商品；對購買定單進行行政處理；市場調查；提供購

物資訊；商業推廣服務；利用電腦資料庫提供商業資訊；編製和維護在線商業指南；商業資訊

服務；網上訂購；廣告；互聯網上的在線廣告；廣告空間出租；在通訊媒體上出租廣告時間；郵

寄訂單廣告；通過郵寄方式進行的商品推銷（替他人）；提供商業指南；在互聯網提供產品的

宣傳活動；廣告宣傳；為他人之採購服務（為其他企業採購商品及服務）；用作宣傳廣告、陳列

品、贈品推廣用途、及出入口代理服務與發行；商業貿易及諮詢；商業評估；電腦資料處理；電

腦資料庫資訊系統化；電腦資料庫管理；商業資訊；商業管理；商業行政；商業專業諮詢；辦公

事務；會計；出版宣傳刊物；廣告宣傳。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087899

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 電子繳費服務；電子帳單和繳費服務；電子轉帳；通過全球性的通信網絡繳費服務；提供安全

的通過全球性的通信網絡進行的金融交易，包括電子現金交易、電子信用卡交易、電子借記卡

交易、電子支票交易、電子繳付帳單；網上自動繳費服務；電子支付卡服務；金融管理服務；提

供網上金融管理服務；儲值卡的發行；財務諮詢服務；安排金融貸款；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/087900

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電訊；通過流動電話網絡傳送文字、數據、圖畫、圖像、影像、聲音、資訊和訊息；流動電話和

電腦終端上使用的即時通訊服務；傳送和交換數據及電子通訊的電訊服務；通過流動電訊網絡

及電腦網絡提供的通訊服務；網絡通訊服務；線上資料傳輸；電腦終端通訊；電腦輔助訊息及

圖像傳輸；電子郵件；出租電子郵箱；電子公告牌服務（通訊服務）；提供電訊聯接服務；電話

業務；語音郵件儲存、發送及存取服務；傳呼服務；提供資料庫接入服務；互聯網通訊服務；光

纖通訊；提供即時互聯網聊天室；通過電腦和其他通訊網絡進行的串流和可下載聲音及影像文

件的電子傳輸。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087901

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 互動娛樂；在流動電訊網絡或互聯網上分享照片和影片；線上娛樂服務；網路遊戲；在流動電

訊網絡或互聯網上提供音樂（不可下載的）；線上電子書籍及雜誌之出版；電子遊藝場；提供
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關於休閒方面之資訊；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；書刊出版及發行之查

詢；雜誌之查詢；提供有關休閒娛樂之資訊；電動玩具遊樂場；動物園；休閒牧場；遊樂園；提

供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；舉辦娛樂競賽；影片之製作；影片之發行；唱

片之製作；電視節目製作；電動玩具租賃；在網際網絡上舉辦講座、會議及研討會；為遊戲娛樂

目的在網際網路上籌備比賽；書刊之編輯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087902

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 提供電腦或無線終端應用服務，尤其是提供用於通過通信網絡、流動電訊網絡或互聯網上載、

發佈、展示、標籤、撰寫博客、分享或提供電子媒體或信息的軟件；在移動網絡和互聯網下載電

腦軟體的電腦服務；為會員提供電腦網絡及時間分享服務；網站的設計、開發和維護；主持電

腦網站（網站）；網絡服務器的出租；線上、互動或網上電腦服務；提供網站供檢索搜尋；電腦

程序編製；電腦程系統軟件服務；電腦程式和資料的資料轉換；內聯網和線上資料庫的開發；

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

發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087903

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands
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 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 交友、介紹和社交網絡服務；提供關於線上交友、個人介紹和社交網絡的訊息；為他人提供個

人及社交網絡服務；個人介紹代理；社交護送（陪伴）；電腦軟件許可；網上認證代理；互聯網

認證服務；法律服務；為保護財產和人身安全的服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087904

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 通信和網絡軟件；計算機軟件（可下載）；數據存儲和數據庫管理軟件；用於連接到數據庫和全

球通信網絡的計算機軟件和電信設備；用於數字認證的計算機軟件和計算機程序；用於移動應

用加速方案的計算機軟件和計算機程序；用於收集和管理大數據的計算機軟件和計算機程序；

應用程式、數據庫、網絡服務器；用於輸入、輸出、存儲及/或處理數據的設備；用於網上電子內

容託管的計算機軟件；用於網絡安全的計算機軟件；內容傳遞網路系統（CDN）；用於數據轉

換、索引、轉換、存儲、檢索、發送和管理的計算機硬件和軟件；用於監視電信網絡和數據通信

網絡的裝置和設備；電腦遊戲軟件裝置；用於資源規劃的計算機軟件；電子出版物（可下載）；

互聯網和網絡應用軟件；用於進入、瀏覽和搜索在線數據庫的計算機程式；用於記錄、處理、接

收、重放、傳送、修改、壓縮、解壓、廣播、合併及/或增強聲音、圖像、圖形和數據的設備和裝

置；計算機固件；提供多台計算機和計算機網絡間的無線通信的計算機硬件和計算機軟件；數

字通信系統；網絡接口設備；計算機鍵盤；計算機滑鼠；錄有電腦程式之光碟；電子字典；數碼

影音光碟；流動手提電話；金融卡；信用卡；電腦程式；電腦硬體；網路儲存設備；網路硬體設

備；網路通訊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087905

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED
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 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業諮詢和管理服務；在線管理商業戶口（替他人）；企業資源規劃；辦公事務；在線業務和商

業信息服務；商業訊息的編入和管理；數據庫更新和管理；數據處理、存儲、檢索和管理服務；

替他人推銷；使客戶可以通過互聯網網站或電信網絡方便地查看和購買商品的零售服務（電子

商務）；在線廣告；網上推廣；廣告；出版宣傳刊物；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087906

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 電子繳費服務；電子帳單和繳費服務；電子轉帳；通過全球性的通信網絡繳費服務；提供安全

的通過全球性的通信網絡進行的金融交易，包括電子現金交易、電子信用卡交易、電子借記卡

交易、電子支票交易、電子繳付帳單；網上自動繳費服務；電子支付卡服務；金融管理服務；提

供網上金融管理服務；儲值卡的發行；財務諮詢服務；安排金融貸款；保險；金融；貨幣事務；

不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087907

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 關於使用數據庫的通訊服務；以計算機傳輸文本、電子文檔、數據庫、圖形和視聽資料；關於數

據存儲和檢索的電訊服務；以電子方式傳遞數據；關於移動應用加速方案的電訊服務；中央數
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據庫服務器訪問時間出租；提供電子公告板訪問時間；提供網絡平台和門戶網站；計算機終端

通訊；提供網上聊天室；線上安全交易服務的傳輸；電訊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087908

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 電子數據或文件的存儲；關於儲存的顧問服務；存儲空間出租；運輸；貨物的包裝和儲存。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087909

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 雲端計算機服務；計算機服務；提供內容傳遞網路系統（CDN）；關於電子商務的計算機網絡

服務；計算機和電子數據存儲和檢索服務；計算機數據庫的設計、集成和開發；計算機安全和

網絡安全服務；數據安全服務；為互聯網用戶提供安全認證服務；提供移動應用加速服務和解

決方案；關於大數據的收集、分析、應用和大數據解決方案的諮詢和技術服務；網絡服務器的

出租；服務器上的數據管理；網站設計、創作和託管；計算機網絡上的電子內容的託管；提供互

聯網和電子通訊網絡的搜索引擎；計算機硬件與軟件的設計和開發；計算機網絡系統的監控和

管理；關於計算機軟件和信息技術的技術諮詢和支援；電腦程式和資料的資料轉換；內聯網和

線上資料庫的開發；科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研究。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087917

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : Baxco Pharmaceutical, Inc.

 地址 Endereço : 205 Lemon Creek Dr., Walnut, California 91789, U.S.A.

 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 : Açúcar, adoçantes à base de açúcar e substitutos do açúcar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087918

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市大凡珠寶首飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區八卦嶺工業區八卦嶺廠房429棟東側6樓602 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 未加工或半加工貴重金屬；寶石；鏈（首飾）；金剛石；珠寶首飾；裝飾品（珠寶）；人造珠寶；首

飾盒；計時儀器；貴重金屬藝術品；貴重金屬合金；小飾物（首飾）；貴重金屬飾針；珍珠（珠

寶）；戒指（首飾）；耳環；別針（首飾）；手錶；帽子裝飾品（貴重金屬）；錶帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087919

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市大凡珠寶首飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區八卦嶺工業區八卦嶺廠房429棟東側6樓602 

 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 : 組織商業或廣告展覽；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；外購服務（商業輔助）；特

許經營的商業管理；為零售目的在通訊媒體上展示商品；進出口代理；替他人推銷；市場營銷；

商業櫥窗佈置；貨物展出；廣告；廣告宣傳本的出版；廣告版面設計；廣告片製作；對購買定單

進行行政處理；廣告代理；市場分析；商業評估；通過郵購定單進行的廣告宣傳；拍賣。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/087920

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : 深圳市大凡珠寶首飾有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區八卦嶺工業區八卦嶺廠房429棟東側6樓602 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 焊接；金屬處理；鍍金；鍍銀；服裝製作；皮革加工；藝術品裝框；燒製陶器；定做材料裝配（替

他人）；雕刻；研磨拋光；金屬電鍍；金屬鑄造；光學鏡片研磨；吹製玻璃器皿；淨化有害材料；

印刷；紡織品化學處理；木器製作；空氣淨化。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/087938

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/06/30

[730] 申請人 Requerente : Optilink Universal Holding Limited

 地址 Endereço : Room 2, 20/F Malaysia Building, 50 Gloucester Rd, Wanchai, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), salva-vidas e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo da 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 accionados a moe-

das; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, 

computadores; software informático; extintores de incêndio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088021

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : British American Tobacco (Brands) Inc.

 地址 Endereço : 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088023

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe SA

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes, artigos de perfumarias, óleos essenciais, cosmé-

ticos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/08 50173/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/088024

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe SA

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes, artigos de perfumarias, óleos essenciais, cosmé-

ticos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/08 50175/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/088025

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe SA

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes, artigos de perfumarias, óleos essenciais, cosmé-

ticos, loções para o cabelo; dentífricos.
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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

2014/01/08 50176/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/088026

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe SA

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes, artigos de perfumarias, óleos essenciais, cosmé-

ticos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/08 50177/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/088027

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Abercrombie & Fitch Europe SA

 地址 Endereço : Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes, artigos de perfumarias, óleos essenciais, cosmé-

ticos, loções para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/28 51024/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/088028

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : 利嗚企業有限公司

   Livington Enterprises Ltd.

 地址 Endereço : 香港柴灣康民街6號金萬豐工業大廈地下

   G/F, Kam Man Fung Fty. Bldg., 6 Hong Man Street, Chai wan , 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 : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織品毛巾，浴巾，地巾，被子，鴨絨被，牀單和枕套，褥墊套，牀上用覆蓋物，床上用毯，毛巾

被，棉毯，毛毯，牀沿，牀幃，被罩。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088029

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9-7-2, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de jogos de computador; software de jogos de computador; software para jogos 

de vídeo; programas para jogos de vídeo; programas para jogos electrónicas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088030

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9-7-2, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos de computador on-line 

acessíveis via máquinas de jogos de arcada, consolas de jogos de vídeo, consolas de jogos 

portáteis, dispositivos sem fio, telefones móveis e computadores; fornecimento on-line de 

jogos de computador via uma rede entre redes de comunicações; fornecimento de informa-

ções, imagens, música e som relacionadas com jogos; arranjo, organização e condução de 

torneios de jogos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088031

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Lam Soon (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 21 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories, 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 : 29

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

secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos; leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares, tudo incluído na classe 29.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088032

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Lam Soon (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 21 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 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 : 31

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

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

malte, tudo incluído na classe 31.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088033

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Lam Soon (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 21 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 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 : 29

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

secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos; leite e lacticínios; óleos e gor-

duras alimentares, tudo incluído na classe 29.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088034

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01
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[730] 申請人 Requerente : Lam Soon (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 21 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 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 : 31

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

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

malte, tudo incluído na classe 31.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088035

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Lam Soon (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 21 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagú; farinha e preparados à base de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e artigos de confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, me-

laço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo, tudo incluído na classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088036

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Lam Soon (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 21 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagú; farinha e preparados à base de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e artigos de confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, me-

laço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo, tudo incluído na classe 30.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088037

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Lam Soon (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 21 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagú; farinha e preparados à base de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e artigos de confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, me-

laço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo, tudo incluído na classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088038

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Lam Soon (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 21 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagú; farinha e preparados à base de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e artigos de confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, me-

laço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo, tudo incluído na classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088039

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Lam Soon (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 21 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagú; farinha e preparados à base de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e artigos de confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, me-

laço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo, tudo incluído na classe 30.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088040

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Lam Soon (Hong Kong) Limited

 地址 Endereço : 21 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagú; farinha e preparados à base de cere-

ais; pão, artigos de pastelaria e artigos de confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, me-

laço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo, tudo incluído na classe 30.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088041

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : RELTEC Medical Devices Corporation

 地址 Endereço : 3795-1, Kawatsu-cho, Sakaide-shi, Kagawa 762-0025 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos de massagem eléctricos para fins domésticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/01/06 2014-000071 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/088042

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : RELTEC Medical Devices Corporation

 地址 Endereço : 3795-1, Kawatsu-cho, Sakaide-shi, Kagawa 762-0025 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 de ar condicionado; aparelhos electrotérmicos domésticos.
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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

2014/01/06 2014-000071 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/088043

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡（光學用）；眼鏡框；太陽眼鏡；眼鏡盒；眼鏡片。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088044

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶；珠寶製品；寶石；鐘錶及計時儀器；錶；貴重金屬及其合金；硬幣；貴重金屬藝術品；珠寶

盒；貴重金屬盒；錶殼；錶帶；錶鏈；錶用發條；錶面玻璃；小飾物；貴重金屬雕像；貴重金屬製

人物雕像；鐘錶盒；鐘錶禮盒；獎牌；領帶夾；袖扣。（全屬第14類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088045

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革；大型女用手提包；有肩帶之女用手提包；手提包；背包；拉桿提袋；登山袋；

露營袋；旅行袋；海灘袋；書包；購物袋；包裝用皮製提包；包裝用皮製提袋；包裝用信封式皮

套；包裝用皮製小袋；非配合外型的化妝箱；旅行套組（皮製品）；行李箱；手提箱；手提旅行

箱；公事包；錢袋；皮夾；女用手提包；名片匣（皮夾）；鑰匙包（皮製品）；雨傘；陽傘；手杖。

（全屬第18類產品）  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088046

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織用布料；床罩；桌巾；家庭用亞麻布製品；餐桌用布（非紙製餐桌用布）；浴用亞麻布製品；

洗臉用毛巾；紡織製浴用毛巾；紡織製洗臉毛巾；紡織製手帕；軟墊套；紡織製簾。（全屬第24

類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088047

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡（光學用）；眼鏡框；太陽眼鏡；眼鏡盒；眼鏡片。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088048

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶；珠寶製品；寶石；鐘錶及計時儀器；錶；貴重金屬及其合金；硬幣；貴重金屬藝術品；珠寶

盒；貴重金屬盒；錶殼；錶帶；錶鏈；錶用發條；錶面玻璃；小飾物；貴重金屬雕像；貴重金屬製

人物雕像；鐘錶盒；鐘錶禮盒；獎牌；領帶夾；袖扣。（全屬第14類產品）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088049

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革；大型女用手提包；有肩帶之女用手提包；手提包；背包；拉桿提袋；登山袋；

露營袋；旅行袋；海灘袋；書包；購物袋；包裝用皮製提包；包裝用皮製提袋；包裝用信封式皮

套；包裝用皮製小袋；非配合外型的化妝箱；旅行套組（皮製品）；行李箱；手提箱；手提旅行

箱；公事包；錢袋；皮夾；女用手提包；名片匣（皮夾）；鑰匙包（皮製品）；雨傘；陽傘；手杖。

（全屬第18類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088050

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織用布料；床罩；桌巾；家庭用亞麻布製品；餐桌用布（非紙製餐桌用布）；浴用亞麻布製品；

洗臉用毛巾；紡織製浴用毛巾；紡織製洗臉毛巾；紡織製手帕；軟墊套；紡織製簾。（全屬第24

類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088051

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；內衣；圍巾；腰帶；鞋靴（除矯形鞋外）；帽子。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088052

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01
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[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡（光學用）；眼鏡框；太陽眼鏡；眼鏡盒；眼鏡片。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088053

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶；珠寶製品；寶石；鐘錶及計時儀器；錶；貴重金屬及其合金；硬幣；貴重金屬藝術品；珠寶

盒；貴重金屬盒；錶殼；錶帶；錶鏈；錶用發條；錶面玻璃；小飾物；貴重金屬雕像；貴重金屬製

人物雕像；鐘錶盒；鐘錶禮盒；獎牌；領帶夾；袖扣。（全屬第14類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088054

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革；大型女用手提包；有肩帶之女用手提包；手提包；背包；拉桿提袋；登山袋；

露營袋；旅行袋；海灘袋；書包；購物袋；包裝用皮製提包；包裝用皮製提袋；包裝用信封式皮

套；包裝用皮製小袋；非配合外型的化妝箱；旅行套組（皮製品）；行李箱；手提箱；手提旅行

箱；公事包；錢袋；皮夾；女用手提包；名片匣（皮夾）；鑰匙包（皮製品）；雨傘；陽傘；手杖。

（全屬第18類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088055

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24
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[511] 產品 Produtos : 紡織用布料；床罩；桌巾；家庭用亞麻布製品；餐桌用布（非紙製餐桌用布）；浴用亞麻布製品；

洗臉用毛巾；紡織製浴用毛巾；紡織製洗臉毛巾；紡織製手帕；軟墊套；紡織製簾。（全屬第24

類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088056

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；內衣；圍巾；腰帶；鞋靴（除矯形鞋外）；帽子。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088057

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡（光學用）；眼鏡框；太陽眼鏡；眼鏡盒；眼鏡片。（全屬第9類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088058

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 珠寶；珠寶製品；寶石；鐘錶及計時儀器；錶；貴重金屬及其合金；硬幣；貴重金屬藝術品；珠寶

盒；貴重金屬盒；錶殼；錶帶；錶鏈；錶用發條；錶面玻璃；小飾物；貴重金屬雕像；貴重金屬製

人物雕像；鐘錶盒；鐘錶禮盒；獎牌；領帶夾；袖扣。（全屬第14類產品）  

[540] 商標 Marca : 



15336 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 36 期 —— 2014 年 9 月 3 日

[210] 編號 N.º : N/088059

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革；大型女用手提包；有肩帶之女用手提包；手提包；背包；拉桿提袋；登山袋；

露營袋；旅行袋；海灘袋；書包；購物袋；包裝用皮製提包；包裝用皮製提袋；包裝用信封式皮

套；包裝用皮製小袋；非配合外型的化妝箱；旅行套組（皮製品）；行李箱；手提箱；手提旅行

箱；公事包；錢袋；皮夾；女用手提包；名片匣（皮夾）；鑰匙包（皮製品）；雨傘；陽傘；手杖。

（全屬第18類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088060

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 紡織用布料；床罩；桌巾；家庭用亞麻布製品；餐桌用布（非紙製餐桌用布）；浴用亞麻布製品；

洗臉用毛巾；紡織製浴用毛巾；紡織製洗臉毛巾；紡織製手帕；軟墊套；紡織製簾。（全屬第24

類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088061

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : SONIA RYKIEL CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

 地址 Endereço : 175 Boulevard Saint Germain 75006 Paris France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 衣服；內衣；圍巾；腰帶；鞋靴（除矯形鞋外）；帽子。（全屬第25類產品）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088062

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos; tecidos tricotados (malhas); tecidos de algodão; feltros e matérias têxteis não-te-

cidas; oleados; telas engomadas impermeáveis; panos revestidos de vinil; panos revestidos 

de borracha; tecidos de imitação de peles de animais; materiais de filtragem em matérias 

têxteis; artigos pessoais em matérias têxteis tecidas (sem ser para vestir); coberturas de 

mesa; toalhas; capas para assentos em matérias têxteis; capas para assentos de sanitas em 

matérias têxteis; lenços de bolso; guardanapos em matérias têxteis; mosquiteiros; lençóis; 

edredões para futons; edredões; coberturas de cama; telas de futon (capas para futons não 

estofados); capas para colchões; fronhas; cobertores; cobertores de algodão; tapeçarias mu-

rais em matérias têxteis; cortinas; cortinas para duche; toalhas para secar pratos; toalhas 

de mesa (não em papel); capas para almofadas; cortinados; rótulos de pano; pano de bilhar; 

estandartes e bandeiras (não de papel); mortalhas para envolver cadáveres para o funeral; 

marabu (tecido); mantas para os joelhos; cobertores de viagem; têxteis e produtos em maté-

rias têxteis, não incluídos noutras classes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088063

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; jaquetas; casacos de penas; jaquetas resistentes ao vento; casacos; sobretudos; 

camisolões; vestuário impermeável; camisolas; pulôveres; roupa em tricô (vestuário); car-

digãs; coletes (vests); coletes (waistcoats); camisas; pólos; enxovais [vestuário]; roupa im-

permeável; vestidos de casamento; calças; calças elásticas; calças de jogging; «sweatshirts»; 

calças de treino; fatos; saias; vestidos; perneiras [calças]; vestuário de praia; vestuário de 

natação [fatos de banho]; camisas de dormir; roupões; negligés; vestuário para dormir; 

roupões de dormir japoneses [nemaki]; pijamas; roupões de banho; roupa interior; camisas 

interiores; espartilhos [roupa interior]; combinações [vestuário]; camisolas interiores; ce-

roulas e cuecas; slips; cuecas de senhora, calções e cuecas; calções de banho; soutiens; aná-

guas; «hosiery»; camisolas; t-shirts; blusas de alças; vestidos; jerseys (vestuário); vestuário 

tradicional Japonês; calças de ganga; luvas e mitenes [vestuário]; lenços de cabeça e pesco-

ço [lenços]; gravatas; lenços de pescoço; xales; bandanas [lenços de pescoço]; cintas (vestu-

ário); cachecóis; tapa-orelhas (vestuário); chapelaria; chapéus; bonés (chapelaria); peúgas; 

meias; ligas; suspensórios de peúgas; suspensórios [suspensórios]; faixas para a cintura; cin-

tos para vestuário; casulas; faixas para vestir; escapulários; manípulos (estolas); toucas para 

duche; máscaras para dormir; calçado; ferragens para calçado; tamancos em madeira de 

estilo Japonês (Geta); sandálias de estilo Japonês (Zori); chinelas; sandálias; sapatos e bo-
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tas; sapatos para desporto; botas para desporto; fatos de máscaras; vestuário para desporto; 

chuteiras para futebol; faixas para os pulsos (vestuário); meias-calças; anoraques (parkas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088064

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; promoção de vendas para terceiros; marketing; pesquisa de marketing; gestão 

de negócios; administração de negócios; análises de gestão de negócios; consultadoria de 

negócios; organização de desfiles de moda para fins publicitários ou de vendas; organização 

de exposições e feiras com fins publicitários ou de vendas; trabalhos de escritório; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso de tecidos, roupas de cama, toalhas, vestuário, calçado, chapelaria, sa-

cos, bolsas, porta-moedas, artigos de perfumaria, relógios de mesa ou de parede, relógios, 

equipamento doméstico, artigos pessoais, cosméticos, artigos de toilette, dentífricos, sa-

bões, detergentes, papel, artigos de papelaria, artigos de desporto, óculos (lunetas, óculos 

de sol e óculos de protecção), pedras preciosas semitrabalhadas, imitações de pedras pre-

ciosas, equipamentos de cozinha, instrumentos de limpeza e utensílios de lavagem; forneci-

mento de informações sobre vendas de mercadorias; emissão de vales de bónus; provisão de 

extractos de contas; serviços de recrutamento de pessoal; leilões; agências de importação 

e exportação; organização de assinaturas de jornais; serviços de taquigrafia; transcrição; 

reprodução de documentos; apresentação de documentos ou de fitas magnéticas; serviços 

de operação de computadores, de máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máqui-

nas de escritório; serviços de recepção para os visitantes de edifícios; aluguer de material 

publicitário; aluguer de máquinas de escrever e máquinas fotocopiadoras; fornecimento de 

informações sobre emprego; aluguer de máquinas de venda automática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088065

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos; tecidos tricotados (malhas); tecidos de algodão; feltros e matérias têxteis não-te-

cidas; oleados; telas engomadas impermeáveis; panos revestidos de vinil; panos revestidos 

de borracha; tecidos de imitação de peles de animais; materiais de filtragem em matérias 

têxteis; artigos pessoais em matérias têxteis tecidas (sem ser para vestir); coberturas de 
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mesa; toalhas; capas para assentos em matérias têxteis; capas para assentos de sanitas em 

matérias têxteis; lenços de bolso; guardanapos em matérias têxteis; mosquiteiros; lençóis; 

edredões para futons; edredões; coberturas de cama; telas de futon (capas para futons não 

estofados); capas para colchões; fronhas; cobertores; cobertores de algodão; tapeçarias mu-

rais em matérias têxteis; cortinas; cortinas para duche; toalhas para secar pratos; toalhas 

de mesa (não em papel); capas para almofadas; cortinados; rótulos de pano; pano de bilhar; 

estandartes e bandeiras (não de papel); mortalhas para envolver cadáveres para o funeral; 

marabu (tecido); mantas para os joelhos; cobertores de viagem; têxteis e produtos em maté-

rias têxteis, não incluídos noutras classes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088066

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; jaquetas; casacos de penas; jaquetas resistentes ao vento; casacos; sobretudos; 

camisolões; vestuário impermeável; camisolas; pulôveres; roupa em tricô (vestuário); car-

digãs; coletes (vests); coletes (waistcoats); camisas; pólos; enxovais [vestuário]; roupa im-

permeável; vestidos de casamento; calças; calças elásticas; calças de jogging; «sweatshirts»; 

calças de treino; fatos; saias; vestidos; perneiras [calças]; vestuário de praia; vestuário de 

natação [fatos de banho]; camisas de dormir; roupões; negligés; vestuário para dormir; 

roupões de dormir japoneses [nemaki]; pijamas; roupões de banho; roupa interior; camisas 

interiores; espartilhos [roupa interior]; combinações [vestuário]; camisolas interiores; ce-

roulas e cuecas; slips; cuecas de senhora, calções e cuecas; calções de banho; soutiens; aná-

guas; «hosiery»; camisolas; t-shirts; blusas de alças; vestidos; jerseys (vestuário); vestuário 

tradicional Japonês; calças de ganga; luvas e mitenes [vestuário]; lenços de cabeça e pesco-

ço [lenços]; gravatas; lenços de pescoço; xales; bandanas [lenços de pescoço]; cintas (vestu-

ário); cachecóis; tapa-orelhas (vestuário); chapelaria; chapéus; bonés (chapelaria); peúgas; 

meias; ligas; suspensórios de peúgas; suspensórios [suspensórios]; faixas para a cintura; cin-

tos para vestuário; casulas; faixas para vestir; escapulários; manípulos (estolas); toucas para 

duche; máscaras para dormir; calçado; ferragens para calçado; tamancos em madeira de 

estilo Japonês (Geta); sandálias de estilo Japonês (Zori); chinelas; sandálias; sapatos e bo-

tas; sapatos para desporto; botas para desporto; fatos de máscaras; vestuário para desporto; 

chuteiras para futebol; faixas para os pulsos (vestuário); meias-calças; anoraques (parkas).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088067

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

 地址 Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; promoção de vendas para terceiros; marketing; pesquisa de marketing; gestão 

de negócios; administração de negócios; análises de gestão de negócios; consultadoria de 

negócios; organização de desfiles de moda para fins publicitários ou de vendas; organização 

de exposições e feiras com fins publicitários ou de vendas; trabalhos de escritório; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso de tecidos, roupas de cama, toalhas, vestuário, calçado, chapelaria, sa-

cos, bolsas, porta-moedas, artigos de perfumaria, relógios de mesa ou de parede, relógios, 

equipamento doméstico, artigos pessoais, cosméticos, artigos de toilette, dentífricos, sa-

bões, detergentes, papel, artigos de papelaria, artigos de desporto, óculos (lunetas, óculos 

de sol e óculos de protecção), pedras preciosas semitrabalhadas, imitações de pedras pre-

ciosas, equipamentos de cozinha, instrumentos de limpeza e utensílios de lavagem; forneci-

mento de informações sobre vendas de mercadorias; emissão de vales de bónus; provisão de 

extractos de contas; serviços de recrutamento de pessoal; leilões; agências de importação 

e exportação; organização de assinaturas de jornais; serviços de taquigrafia; transcrição; 

reprodução de documentos; apresentação de documentos ou de fitas magnéticas; serviços 

de operação de computadores, de máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máqui-

nas de escritório; serviços de recepção para os visitantes de edifícios; aluguer de material 

publicitário; aluguer de máquinas de escrever e máquinas fotocopiadoras; fornecimento de 

informações sobre emprego; aluguer de máquinas de venda automática.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088068

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[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 : 



N.º 36 — 3-9-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15341

[210] 編號 N.º : N/088069

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

 地址 Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos dietéticos adaptados para uso medicinal e clínico; substâncias dietéticas adapta-

das para uso medicinal e clínico; alimentos para bebés; substâncias alimentares para bebés; 

alimentos para bebés adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para bebés 

adaptadas para uso medicinal; alimentos para inválidos adaptados para uso medicinal; 

substâncias alimentares para inválidos adaptadas para uso medicinal; alimentos para mu-

lheres grávidas adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para mulheres grá-

vidas adaptadas para uso medicinal; alimentos para mulheres em período de amamentação 

adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para mulheres em período de ama-

mentação adaptadas para uso medicinal; suplementos nutricionais para uso medicinal; su-

plementos dietéticos para uso medicinal; preparações de vitaminas; produtos de confeitaria 

medicinais; alimentos para crianças adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares 

para crianças adaptadas para uso medicinal; suplementos alimentares com minerais; leite 

em pó para bebés; farinha láctea para bebés; preparações alimentares dietéticas adaptadas 

para fins medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088070

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

 地址 Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Refeições confeccionadas feitas de legumes, batatas, frutos, carnes, aves, peixes e / ou ma-

risco; leite e outros produtos alimentares com uma base de leite; leite em pó; bebidas à base 

de leite; bebidas à base de leite contendo cereais e / ou chocolate; iogurtes; leite de soja 

(substituto do leite), produtos à base de soja; leite em pó.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088071

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 
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 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區中山路1段67號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮水，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/088072

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區中山路1段67號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質，嬰兒食品；人用和動物用膳

食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒劑；殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/088073

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區中山路1段67號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶和奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/088074

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區中山路1段67號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可和咖啡代用品；米；食用澱粉和西米；麵粉和穀類製品；糖，蜂蜜，糖漿。  
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[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/088075

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區中山路1段67號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮水，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088076

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區中山路1段67號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食物和物質，嬰兒食品；人用和動物用膳

食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒劑；殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088077

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區中山路1段67號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶和奶製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/088078

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : 天明製藥股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市新莊區中山路1段67號13樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可和咖啡代用品；米；麵粉和穀類製品；糖，蜂蜜，糖漿。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088079

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/01

[730] 申請人 Requerente : N.V. Sumatra Tobacco Trading Company

 地址 Endereço : Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia

 國籍 Nacionalidade : 印度尼西亞 Indonésia 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡店，咖啡廳，酒店，汽車酒店，餐廳，輕餐餐廳，酒吧及食堂服務。

   Café, cafeteiras, hotéis, motéis, restaurantes, restaurantes para refeições leves, serviços de 

bar e cantinas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088082

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : FREKI CORPORATION N.V., DBA PINNACLE SPORTS  WORLDWIDE

 地址 Endereço : Pater Euwensweg 31 (2nd Floor), Wilemstad, Curacao, Netherlands Antilles

 國籍 Nacionalidade : 荷屬安的列斯群島 Antilhas Holandesas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務，即組織，舉辦和提供在線及無線博彩和賭博遊戲服務，通過網絡提供體育新聞和信

息，包括提供信息如賠率，比賽，分數，線路，機會均等化比賽法，選秀跟蹤，提供提示等；為體

育賽事排列名次及提供體育信息；通過互聯網提供博彩信息服務；投注服務和博彩服務；遊戲

服務，包括提供在線遊戲，通過無線通訊設備和在線計算機網絡提供博彩和賭博服務及提供

博彩及體育賽事領域的信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088083

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : FREKI CORPORATION N.V., DBA PINNACLE SPORTS  WORLDWIDE
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 地址 Endereço : Pater Euwensweg 31 (2nd Floor), Wilemstad, Curacao, Netherlands Antilles

 國籍 Nacionalidade : 荷屬安的列斯群島 Antilhas Holandesas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務，即組織，舉辦和提供在線及無線博彩和賭博遊戲服務，通過網絡提供體育新聞和信

息，包括提供信息如賠率，比賽，分數，線路，機會均等化比賽法，選秀跟蹤，提供提示等；為體

育賽事排列名次及提供體育信息；通過互聯網提供博彩信息服務；投注服務和博彩服務；遊戲

服務，包括提供在線遊戲，通過無線通訊設備和在線計算機網絡提供博彩和賭博服務及提供

博彩及體育賽事領域的信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088084

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : FREKI CORPORATION N.V., DBA PINNACLE SPORTS  WORLDWIDE

 地址 Endereço : Pater Euwensweg 31 (2nd Floor), Wilemstad, Curacao, Netherlands Antilles

 國籍 Nacionalidade : 荷屬安的列斯群島 Antilhas Holandesas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務，即組織，舉辦和提供在線及無線博彩和賭博遊戲服務，通過網絡提供體育新聞和信

息，包括提供信息如賠率，比賽，分數，線路，機會均等化比賽法，選秀跟蹤，提供提示等；為體

育賽事排列名次及提供體育信息；通過互聯網提供博彩信息服務；投注服務和博彩服務；遊戲

服務，包括提供在線遊戲，通過無線通訊設備和在線計算機網絡提供博彩和賭博服務及提供

博彩及體育賽事領域的信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088085

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : FREKI CORPORATION N.V., DBA PINNACLE SPORTS  WORLDWIDE

 地址 Endereço : Pater Euwensweg 31 (2nd Floor), Wilemstad, Curacao, Netherlands Antilles

 國籍 Nacionalidade : 荷屬安的列斯群島 Antilhas Holandesas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務，即通過電腦，社交網絡或移動平臺提供在線電子賭博遊戲；提供在線拉斯維加斯式

賭場遊戲；實時交互性質的博彩和賭博遊戲服務，即通過全球計算機網絡，社交網絡和移動電

話和平臺，個人電子設備，以及便攜式電子遊戲系統和遊戲平臺傳輸的賓果，撲克，老虎機遊

戲，視頻遊戲和賭場類遊戲；博彩和賭博遊戲服務，即關於賓果，撲克，老虎機，視頻遊戲機和

賭博類遊戲的在線賭博和博彩諮詢服務；組織和安排幸運類遊戲如撲克，百家樂，輪盤，老虎

機比賽和其他通過全球計算機網絡，移動電話和個人電子設備提供的幸運類遊戲。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088086

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : Uni-Charm Corporation

 地址 Endereço : 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; produtos para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções 

para os cabelos; dentífricos; toalhetes de papel pré-humedecidos para a limpeza de animais 

de estimação; toalhetes humedecidos; toalhetes para bebés; toalhetes humedecidos para 

limpar o rosto ou as mãos de uma criança; toalhetes impregnados com loções de toilette e 

ingredientes alcoólicos para limpar o suor; discos para remover o suor; borlas cosméticas 

descartáveis feitas de matérias têxteis não tecidas; borlas para uso cosmético; borlas de 

algodão para uso cosmético; toalhetes humedecidos para limpar as pernas e o focinho de 

animais de estimação; toalhetes humedecidos para as mulheres limparem a área genital; to-

alhetes humedecidos para adultos para uso após urinar ou defecar; toalhetes humedecidos 

para limpeza do corpo de um adulto.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088087

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : Uni-Charm Corporation

 地址 Endereço : 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, 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 e veterinárias; preparações higiénicas para uso medicinal; subs-

tâncias e alimentos dietéticos para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; su-

plementos alimentares para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; fraldas para animais de estimação; desodorizan-

tes para caixas sanitárias de animais domésticos de estimação; toalhetes para bebés com 

fins de esterilização; toalhetes humedecidos para limpar o rosto ou as mãos de uma criança 

com fins de esterilização; toalhetes impregnados com ingredientes alcoólicos e extractos de 

aloé vera com fins de esterilização; toalhetes impregnados com ingredientes alcoólicos para 

a esterilização de artigos; toalhetes humedecidos com fins de esterilização (não alcoólicos); 

toalhetes humedecidos usados em hospitais para a higiene de adultos após urinarem ou de-

fecarem; toalhetes humedecidos usados em hospitais para a higiene do corpo de um adulto; 

pensos higiénicos; protectores de cuecas (higiénicos); tampões para a menstruação; cuecas 

higiénicas; fraldas ou pensos para incontinentes em papel ou celulose, no formato de cue-

cas; pensos para incontinentes; protectores para incontinentes; cuecas para incontinentes; 

compressas para os seios na fase de amamentação; calções para incontinentes; máscaras 

higiénicas; ligaduras para pensos; pensos adesivos; algodão absorvente; gaze para pensos; 

papel impregnado em óleo para fins medicinais; pastilhas farmacêuticas; lactose (açúcar do 

leite); farinha láctea (para bebés); ligaduras oculares para fins medicinais; ligaduras para os 

ouvidos; toalhetes humedecidos para fins higiénicos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088088

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : Uni-Charm Corporation

 地址 Endereço : 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; esco-

vas (com excepção dos pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; 

palha-de-aço; vidro em bruto ou semiacabado (com excepção do vidro de construção); 

vidraria, porcelana e faiança não incluídas noutras classes; forros para caixas sanitárias de 

animais de estimação; caixas sanitárias para animais de estimação; tabuleiros sanitários 

para animais de estimação; recipientes (tabuleiros) sanitários para animais de estimação; 

escovas para animais; gaiolas para animais domésticos; recipientes sanitários para animais; 

almofadas descartáveis para forrar as caixas sanitárias dos animais; revestimentos para a 

base das caixas sanitárias de animais; folhas descartáveis e desodorizantes para a limpeza 

das caixas sanitárias de animais de estimação; folhas para caixas sanitárias de animais de 

estimação para a eliminação de dejectos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088089

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : Uni-Charm Corporation

 地址 Endereço : 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 31

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

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

malte; alimentos para animais de estimação; guloseimas para animais de estimação [comes-

tíveis]; bebidas para animais de estimação; produtos absorventes para camas de animais; 

aditivos para forragens, não para uso medicinal; produtos alimentares para animais; bis-

coitos para cães; alimentos para gado; rações; forragem; produtos para camas de animais; 

produtos de mascar comestíveis para animais; papel areado para camas de animais de es-

timação; areia aromatizada para camas de animais de estimação; proteína para o consumo 

animal.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088090

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : E. & J. GALLO WINERY

 地址 Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088091

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : E. & J. GALLO WINERY

 地址 Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354, 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 : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088092

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : Winds Japan Co., Ltd

 地址 Endereço : 3-12, Otemon 3-Chome, Chuo ward, Fukuoka city, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Temperos (excepto especiarias), especiarias, macarrão fresco para «ramen», macarrão seco 

para «ramen», macarrão para «ramen» instantâneo, macarrão confeccionado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088093

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : Winds Japan Co., Ltd

 地址 Endereço : 3-12, Otemon 3-Chome, Chuo ward, Fukuoka city, Japan
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 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de comidas e bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088098

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Europharm Laboratoires Company Limited

 地址 Endereço : 12-14 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos para o alívio da dor e condições inflamatórias incluindo artrite 

reumatóide, osteoartrite, bursite, espondilite anquilosante, tendinite, mialgia, neurite; pro-

dutos veterinários; produtos higiénicos para fins médicos; comida e substâncias dietéticas 

adaptadas para uso médico ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos dietéticos 

para humanos e animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os den-

tes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais no-

civos; fungicidas, herbicidas, tudo incluído na classe 5.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088099

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 域多利貨運有限公司

   VICTOR PACIFIC SERVICE, LIMITADA - TRANSPORTE DE MERCADORIAS

 地址 Endereço : Avenida da Praia Grande, n.os 369-371, Edifício Keng Ou, 21.º andar A & B, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte, em particular transporte de mercadorias e produtos por veículos motorizados, 

automóveis, camiões, ferrovias, barcos, aviões; embalagem e armazenamento de mercado-

rias; informação sobre transportes; serviços de transitários; descargas; informação sobre 

armazenamento; serviços de correio especial; serviços de logística no campo dos transpor-

tes; recolha, transporte e entrega de mercadorias, em particular documentos, encomendas, 

embalagens, cartas e paletes; fretamento de barcos, aviões, ferrovias, automóveis, veículos 

motorizados, camiões; serviços de encaminhamento, incluindo o seguimento electrónico de 

mercadorias e artigos, em particular documentos, encomendas, embalagens, cartas e pale-
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tes (acompanhamento e localização); gestão de armazéns; aluguer de armazéns; organiza-

ção e tratamento de mercadorias devolvidas (gestão de devoluções); aluguer de contentores 

de armazenamento; serviços de correio, de fretamento e expressos; serviços de consultado-

ria em logística; assistência e execução de expedições; fornecimento de informação e dados 

em bases de dados e/ou na Internet, especialmente na área de correio normal, encomendas 

e serviços expresso, distribuição de jornais e revistas, expedição e entrega de correio, trata-

mento e franquia de correio.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088102

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde, NSW 2113 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088103

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde, NSW 2113 Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088104

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[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
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[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088105

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : 衍暉投資地產發展有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅馬街257號恆基花園地下W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 : 辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088106

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : 衍暉投資地產發展有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅馬街257號恆基花園地下W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 : 36

[511] 服務 Serviços : 不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088107

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/02

[730] 申請人 Requerente : 衍暉投資地產發展有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門羅馬街257號恆基花園地下W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 : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088108

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 紹興白塔釀酒有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省紹興市陶堰鎮渡裏村（潯陽路188號） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 黃酒，料酒，米酒，酒（飲料），清酒，葡萄酒，果酒（含酒精），燒酒，蒸煮提取物（利口酒和烈

酒），食用酒精。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088109

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 紹興白塔釀酒有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省紹興市陶堰鎮渡裏村（潯陽路188號） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 黃酒，料酒，米酒，酒（飲料），清酒，葡萄酒，果酒（含酒精），燒酒，蒸煮提取物（利口酒和烈

酒），食用酒精。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088110

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 紹興白塔釀酒有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省紹興市陶堰鎮渡裏村（潯陽路188號） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 黃酒，料酒，米酒，酒（飲料），清酒，葡萄酒，果酒（含酒精），燒酒，蒸煮提取物（利口酒和烈

酒），食用酒精。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088111

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 步步高通信科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙步步高大道255號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦；電腦程式（可下載軟體）；平板電腦；電話機；手提電話；智能手機；頭戴式耳機；電池；

內部通訊裝置；導航儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088112

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 紹興女兒紅釀酒有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省紹興市上虞區東關街道 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 酒（飲料）；含酒精液體；燒酒；酒精飲料（啤酒除外）；米酒；汽酒；清酒；黃酒；料酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088113

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 張茉莉 
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 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區湖濱東路152號401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 : 襯衫；褲子；上衣；裙子；仿皮革製服裝；T恤衫；皮製服裝；內褲（服裝）；內衣；緊身衣褲；胸

衣；嬰兒全套衣；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；披肩；領帶；圍巾；腰

帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088114

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 張茉莉 

 地址 Endereço : 中國福建省廈門市思明區湖濱東路152號401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 : 襯衫；褲子；上衣；裙子；仿皮革製服裝；T恤衫；皮製服裝；內褲（服裝）；內衣；緊身衣褲；胸

衣；嬰兒全套衣；鞋（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；披肩；領帶；圍巾；腰

帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088115

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 中航通用飛機有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區金海中路999號201棟辦公客服綜合樓 

 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 : 陸、空、水或鐵路用機動運載工具；廂式汽車；電動運載工具；自行車打氣筒；纜車；輪椅；雪橇

（運載工具）；輪胎（運載工具用）；補內胎用全套工具；空中運載工具；飛機輪胎；空氣氣球；

水陸兩用飛機；飛機；飛船；飛艇；降落傘；空間飛行器；遙控運載工具（非玩具）；水上飛機；

水上滑行艇；航空器；航空裝置、機器和設備；彈射座椅（飛機的）；登機用引橋；水上運載工

具；運載工具內裝飾品；擋風玻璃；折疊行李車。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088116

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 中航通用飛機有限責任公司 
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 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區金海中路999號201棟辦公客服綜合樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築；採礦；室內裝潢；加熱設備安裝和修理；電器的安裝和修理；清除電子設

備的干擾；醫療器械的安裝和修理；運載工具（車輛）保養服務；飛機保養與修理；造船；照相

器材修理；鐘錶修理；保險櫃的保養和修理；防銹；輪胎翻新；傢俱修復；服裝翻新；消毒；電梯

安裝和修理；防盜報警系統的安裝與修理；修鞋；電話安裝和修理；磨刀；氣筒或泵的修理；雨

傘修理；人工造雪；藝術品修復；樂器修復；游泳池維護；手工具修理；珠寶首飾修理；娛樂體育

設備的安裝和修理；修復磨損或部分損壞的發動機；修復磨損或部分損壞的機器；重新鍍錫；

噴塗服務；輪胎硫化處理（修理）；橡膠輪胎修補；皮革保養、清潔和修補；採石服務；傢俱製造

（修理）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088117

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 中航通用飛機有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區金海中路999號201棟辦公客服綜合樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；商品包裝；船舶經紀；船隻運輸；汽車運輸；空中運輸；導航；航空器出租；運載工具（車

輛）出租；馬匹出租；貯藏；潛水服出租；能源分配；操作運河水閘；快遞服務（信件或商品）；

觀光旅遊；管道運輸；輪椅出租；替他人發射衛星；灌裝服務；運送乘客；運送旅客；運輸預訂；

旅行預訂；貴重物品的保護運輸；運輸信息；船隻出租；貨物貯存。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088118

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 中航通用飛機有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區金海中路999號201棟辦公客服綜合樓 

 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 : 學校（教育）；培訓；教育考核；實際培訓（示範）；輔導（培訓）；職業再培訓；安排和組織會

議；安排和組織培訓班；俱樂部服務（娛樂或教育）；在線電子書籍和雜誌的出版；出借書籍的

圖書館；演出製作；錄像帶發行；健身俱樂部（健身和體能訓練）；無線電文娛節目；經營彩票。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088119

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 中航通用飛機有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區金海中路999號201棟辦公客服綜合樓 

 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 : 陸、空、水或鐵路用機動運載工具；廂式汽車；電動運載工具；自行車打氣筒；纜車；輪椅；雪橇

（運載工具）；輪胎（運載工具用）；補內胎用全套工具；空中運載工具；飛機輪胎；空氣氣球；

水陸兩用飛機；飛機；飛船；飛艇；降落傘；空間飛行器；遙控運載工具（非玩具）；水上飛機；

水上滑行艇；航空器；航空裝置、機器和設備；彈射座椅（飛機的）；登機用引橋；水上運載工

具；運載工具內裝飾品；擋風玻璃；折疊行李車。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088120

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 中航通用飛機有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區金海中路999號201棟辦公客服綜合樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築施工監督；建築；採礦；室內裝潢；加熱設備安裝和修理；電器的安裝和修理；清除電子設

備的干擾；醫療器械的安裝和修理；運載工具（車輛）保養服務；飛機保養與修理；造船；照相

器材修理；鐘錶修理；保險櫃的保養和修理；防銹；輪胎翻新；傢俱修復；服裝翻新；消毒；電梯

安裝和修理；防盜報警系統的安裝與修理；修鞋；電話安裝和修理；磨刀；氣筒或泵的修理；雨

傘修理；人工造雪；藝術品修復；樂器修復；游泳池維護；手工具修理；珠寶首飾修理；娛樂體育

設備的安裝和修理；修復磨損或部分損壞的發動機；修復磨損或部分損壞的機器；重新鍍錫；

噴塗服務；輪胎硫化處理（修理）；橡膠輪胎修補；皮革保養、清潔和修補；採石服務；傢俱製造

（修理）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088121

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 中航通用飛機有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區金海中路999號201棟辦公客服綜合樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸；商品包裝；船舶經紀；船隻運輸；汽車運輸；空中運輸；導航；航空器出租；運載工具（車

輛）出租；馬匹出租；貯藏；潛水服出租；能源分配；操作運河水閘；快遞服務（信件或商品）；
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觀光旅遊；管道運輸；輪椅出租；替他人發射衛星；灌裝服務；運送乘客；運送旅客；運輸預訂；

旅行預訂；貴重物品的保護運輸；運輸信息；船隻出租；貨物貯存。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088122

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 中航通用飛機有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省珠海市金灣區金海中路999號201棟辦公客服綜合樓 

 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 : 學校（教育）；培訓；教育考核；實際培訓（示範）；輔導（培訓）；職業再培訓；安排和組織會

議；安排和組織培訓班；俱樂部服務（娛樂或教育）；在線電子書籍和雜誌的出版；出借書籍的

圖書館；演出製作；錄像帶發行；健身俱樂部（健身和體能訓練）；無線電文娛節目；經營彩票。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088123

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 李小華 

 地址 Endereço : 中國福建省福安市溪柄鎮中心街136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 : 發電機、馬達、馬達起動器、泵、氣缸體、軸承、氣缸、發電機之定子、膨脹水箱（機械零件）、發

動機用消音器、引擎用消音器、減震器、電焊機、洗衣機、電動手工具、農業用機械、馬達制動

器；護罩（機械零件）；鑄模（機械零件）；外罩（機械零件）；汽油機（陸地車輛用的除外）；柴

油機（陸地車輛用的除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088124

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : HONG KONG (CHINA) INTERNET TRANSACTION INFORMATION LIMITED

 地址 Endereço : RM 801-2 8/F Easey Comm Bldg  253-261 Hennessy Rd Wanchai Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : Subscrição de seguros; investimentos de capital; gestão financeira; avaliação de jóias; agên-

cias imobiliárias; informações financeiras; garantias; transferências electrónicas de fundos; 

serviços fiduciários; análises financeiras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088125

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[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/088126

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[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/088127

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 艾克泰聯製藥有限公司

   Actelion Pharmaceuticals Ltd.

 地址 Endereço : 瑞士阿斯克維爾市手工業街16號

   Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, Switzerland
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 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088128

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

 地址 Endereço : 720 California Street, San Francisco, CA 94108, 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 : Fitas, discos e cassetes gravadas; discos compactos interactivos; programas para compu-

tadores; «software» para computadores; informacao armazenada em ou sobre meios elec-

tronicos, magneticos e/ou opticos; «slides» fotograficos expostos; filmes cinematograficos 

expostos; gravacoes de som e video; publicacoes electronicas; tudo na area da publicidade, 

«marketing» e relacoes publicas; cartoes electronicos, cartoes de valor armazenado, car-

toes impressos (codificados), cartoes impressos (magneticos) e etiquetas impressas; artigos 

iluminados para fins publicitarios, paineis para publicidade ou fins publicitarios (luminosos 

ou mecanicos), paineis iluminados para uso na publicidade, paineis de afixacao publicita-

ria (mecanicos ou luminosos), paineis publicitarios (luminosos ou mecanicos), expositores 

publicitarios luminosos, aparelhos publicitarios iluminados, aparelhos publicitarios (lumi-

nosos ou mecanicos) com paineis de afixacao alternativos, aparelhos de paineis de afixacao 

publicitarios (mecanicos ou luminosos), paineis publicitarios (mecanicos ou luminosos); 

todos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088129

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

 地址 Endereço : 720 California Street, San Francisco, CA 94108, 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 : Papel, cartao e produtos nestas materias nao incluidos noutras classes; artigos de papel; si-

nais de papel ou cartao; materia impressa; panfletos; circulares; livros; periodicos; revistas; 

publicacoes; jornais; artigos de papelaria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088130

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

 地址 Endereço : 720 California Street, San Francisco, CA 94108, 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 : Relações públicas; serviços de publicidade («advertising»); serviços de «marketing»; ser-

viços de publicidade («publicity»); serviços de agência publicitária; publicidade televisiva; 

publicidade radiofónica; publicidade de rua; publicidade por correio directo; disseminação 

de matéria publicitária; publicação de textos publicitários; actualização de material publi-

citário; distribuição de materiais promocionais; distribuição de amostras; demonstração de 

produtos; serviços de exposição de artigos para venda; decoração de montras; «marketing» 

de eventos; organização de exposições comerciais; investigação de negócios comerciais; 

previsões económicas; serviços de análise sobre meios de «marketing»/publicidade; pesqui-

sas, análises e inquéritos de mercado; análises de preços de custo; análises de negócios co-

merciais profissionais; providenciar estatísticas nas áreas de negócio e ciência; planeamento 

comercial relacionado com «média business»; compra de «média space» para permitir a 

colocação de publicidade e outros materiais de «marketing» em representação de terceiros; 

serviços de compra de «média»; compra de espaço publicitário na televisão em representa-

ção de terceiros; planeamento, compra e obtenção de espaço e tempo nos meios de comu-

nicação social para publicidade; aluguer de espaço publicitário; serviços de gestão de meios 

de «marketing»/publicidade; serviços de consultadoria de «marketing»/publicidade na 

indústria da comunicação social; serviços de «marketing» de relacionamento com o cliente; 

serviços de assessoria e consultadoria sobre negócios comerciais; serviços de informação 

de negócios; assessoria de negócios comerciais; informação de negócios; consultadoria 

sobre organização de negócios; serviços de gestão de negócios comerciais; serviços de as-

sistência de negócios relacionados com a provisão de patrocínios; serviços de consultadoria 

e de assistência de gestão de negócios; serviços de administração comercial; trabalhos de 

escritório; agência de importação e exportação; planeamento de meios sendo estratégia de 

meios de «marketing»/publicidade; planeamento publicitário; serviços de consultadoria de 

marcas; desenvolvimento de novos produtos; assistência de gestão de negócios comerciais 

para a venda de produtos; consultadoria de gestão de negócios comerciais para a venda de 

produtos; assistência de gestão comercial para a venda de produtos; promoção de vendas; 

serviços promocionais de venda; promoção de serviços de varias indústrias através da dis-

tribuição de materiais promocionais impressos, em vídeo e áudio e através de aconselha-

mento sobre promoção de vendas; serviços de «marketing» directo; «telemarketing»; base 

de dados de «marketing»; manutenção de dados em bases de dados informáticas; compara-

ção e ordenação sistemática de dados numa base de dados informática; serviços de consul-

tadoria de «marketing» e publicidade baseados numa rede informática global interactiva; 

todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088131

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC.
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 地址 Endereço : 720 California Street, San Francisco, CA 94108, 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 : Fotografia; publicacao de materia impressa, incluindo em formato electronico e na Inter-

net; publicacao de periodicos, revistas, diarios e livros, incluindo em formato electronico 

em meios gravados («recorded media») ou «on-line» ; organizacao e conducao de conferen-

cias, congressos, seminarios, simposios, «workshops» e formacao nas areas da publicidade 

e «marketing».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088132

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Diamintangibles International, Ltd.

 地址 Endereço : British Colonial Center of Commerce, One Bay Street, 3rd Floor, P.O. Box N-7115, Nassau, 

Bahamas

 國籍 Nacionalidade : 巴哈馬 Baamiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Artigos de joalharia; diamantes; pedras preciosas; metais preciosos (em bruto ou semitra-

balhados); e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088133

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : SBE Licensing, LLC

 地址 Endereço : 8000 Beverly Boulevard, Los Angeles, California 90048, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

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

ços de banquetes; serviços de «bistro»; serviços de café; serviços de cafetaria; serviços de 

lojas de café; serviços de cantina; serviços de snack-bar; serviços de bar de vinhos; serviços 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

serviços de guarda de crianças; serviços de pensões; serviços de hospitalidade (alojamento, 
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alimentos e bebidas); fornecimento de instalações para conferências, exposições e conven-

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

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

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

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

supracitado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088134

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : SBE Licensing, LLC

 地址 Endereço : 8000 Beverly Boulevard, Los Angeles, California 90048, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

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

ços de banquetes; serviços de «bistro»; serviços de café; serviços de cafetaria; serviços de 

lojas de café; serviços de cantina; serviços de snack-bar; serviços de bar de vinhos; serviços 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

supracitado.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088136

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Fifty-Fourth Rischell Pty Ltd

 地址 Endereço : 29 Simmons Street, South Yarra, VIC 3141, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário para homem incluindo fatos, jaquetas, camisas, calças, «t-shirts», gravatas e arti-

gos de vestuário e chapelaria, com a excepção de vestuário concebido para desporto e cal-

çado de todos os tipos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088137

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Danish Dairy Resources ApS

 地址 Endereço : H.C. Andersens Boulevard 12, DK-1553 Copenhagen V, 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 : Leite em pó para bebés; fraldas para bebés [fraldas]; fraldas-calças para bebés [fraldas-

-calças]; preparações de vitaminas; suplementos nutricionais; suplementos alimentares mi-

nerais; produtos farmacêuticos e veterinários; preparações higiénicas para uso medicinal; 

substâncias e alimentos dietéticos adaptados para uso medicinal ou veterinário, alimentos 

para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, materiais para 

pensos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para 

a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088138

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Danish Dairy Resources ApS

 地址 Endereço : H.C. Andersens Boulevard 12, DK-1553 Copenhagen V, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite em pó; leite; leite; produtos lácteos; leite de soja [substituto do leite]; natas [produtos 

lácteos]; queijo; iogurte; bebidas de leite, com predominância de leite; batidos de leite; leite 

de albumina; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, 

congelados, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; óleos e gorduras comestíveis; 

leite de soja.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088139

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Danish Dairy Resources ApS

 地址 Endereço : H.C. Andersens Boulevard 12, DK-1553 Copenhagen V, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; cacau; bebidas de cacau com leite; bebidas à base de cacau; bebidas à base de choco-

late; chá; bebidas à base de chá; gelados; iogurte congelado [gelados de confeitaria]; aro-

mas [aromas], com excepção de óleos essenciais, para bebidas; sucedâneos do café; arroz; 

tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, produtos de pastelaria e con-

feitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; 

mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088140

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Danish Dairy Resources ApS

 地址 Endereço : H.C. Andersens Boulevard 12, DK-1553 Copenhagen V, Denmark

 國籍 Nacionalidade : 丹麥 Dinamarquesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não alcoólicas; sumos de frutos; água [bebidas]; águas gaseificadas; sumos de legu-

mes [bebidas]; bebidas não alcoólicas à base de mel; «smoothies»; leite de amendoim [bebida 

não alcoólica]; cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas 

de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088141

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 致發貿易集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166至190號永好工業大廈6樓D 

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088142

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 致發貿易集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166至190號永好工業大廈6樓D 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088143

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 致發貿易集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166至190號永好工業大廈6樓D 

 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/088144

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 致發貿易集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166至190號永好工業大廈6樓D 

 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 : 33

[511] 產品 Produtos : 紅酒，含酒精的飲料。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088145

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : NUMBER ONE 集團貿易有限公司

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166至190號永好工業大廈6樓D 

 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 : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮

水，牙膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088146

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : NUMBER ONE 集團貿易有限公司

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166至190號永好工業大廈6樓D 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，鞭和馬具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088147

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : NUMBER ONE 集團貿易有限公司

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166至190號永好工業大廈6樓D 

 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。  



N.º 36 — 3-9-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15367

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088148

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : NUMBER ONE 集團貿易有限公司

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166至190號永好工業大廈6樓D 

 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 : 33

[511] 產品 Produtos : 紅酒，含酒精的飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088149

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : NUMBER ONE 集團貿易有限公司

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166至190號永好工業大廈6樓D 

 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 : 34

[511] 產品 Produtos : 未加工或加工煙草；煙草產品包括香煙，小香煙，雪茄，煙盒，煙具，煙灰缸，袖珍捲煙器，打火

機；火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088150

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : 龍煙集團煙草有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166至190號永好工業大廈6樓D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 : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙、小雪茄、大雪茄、煙斗、香煙濾嘴、金屬煙灰缸、打火機、火柴、煙草、香煙過濾嘴。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088151

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Philipp Plein

 地址 Endereço : Säntisstraße 5, 8580 Amriswil, Confederação Suíça

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões e sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentí-

fricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/27 52447/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/088152

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Philipp Plein

 地址 Endereço : Säntisstraße 5, 8580 Amriswil, Confederação Suíça

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos nou-

tras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/27 52447/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/088153

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Philipp Plein

 地址 Endereço : Säntisstraße 5, 8580 Amriswil, Confederação Suíça

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chi-

cotes; selaria.
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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

2014/02/27 52447/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/088154

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Philipp Plein

 地址 Endereço : Säntisstraße 5, 8580 Amriswil, Confederação Suíça

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobília, em particular mobília para habitações, mobília para cozinhas; vidros (espelhos); 

molduras; produtos não incluídos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, 

chifre, osso, marfim, osso de baleia, carapaça, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar (sepio-

lite), sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/27 52447/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/088155

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Philipp Plein

 地址 Endereço : Säntisstraße 5, 8580 Amriswil, Confederação Suíça

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; vidraria, 

porcelana e faiança não incluído noutras classes.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/27 52447/2014 瑞士 Suíça
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[210] 編號 N.º : N/088156

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Philipp Plein

 地址 Endereço : Säntisstraße 5, 8580 Amriswil, Confederação Suíça

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e de mesa.

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/27 52447/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/088157

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Philipp Plein

 地址 Endereço : Säntisstraße 5, 8580 Amriswil, Confederação Suíça

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

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

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/27 52447/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/088158

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/03

[730] 申請人 Requerente : Philipp Plein

 地址 Endereço : Säntisstraße 5, 8580 Amriswil, Confederação Suíça

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de ginástica; artigos de ginástica e de desporto; jogos e brinquedos.

[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

2014/02/27 52447/2014 瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º : N/088163

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/04

[730] 申請人 Requerente : 海口秀英華盛代理服務行 

 地址 Endereço : 中國海南省海口市秀英區書場村15號8樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，

鐘錶和計時儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088164

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/04

[730] 申請人 Requerente : 瑞寶生物科技國際有限公司

   NAHCONE BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍觀塘偉業街161號德勝廣場7樓04室

   Unit 04, 7/F, Tamson Plaza, 161 Wai Yip St., Kwun Tong, Kln., Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料，香精油，化妝品，洗髮

水；牙膏。專注於頭髮頭皮清潔和護理產品，包括﹕洗髮液、洗髮劑、乾洗式洗髮劑、洗髮軟皂、

柔髮劑、護髮素、假髮粘貼劑、染髮劑、毛髮卷曲劑、燙髮劑、燙髮中和劑、化妝用潤髮脂、噴

髮膠、烏髮乳、頭油、生髮油、摩絲、焗油制劑、捲髮直髮液、髮根營養液、保濕亮髮乳、頭髮保

養品、去頭皮屑洗髮精。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088165

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/04

[730] 申請人 Requerente : 設計師香港有限公司

   Designa Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港上環禧利街27號富輝商業中心7樓702室

   Rm 702, 7/F, Fu Fai Commercial Centre, 27 Hillier Street, Sheung Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14
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[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金，不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶首飾，寶石；鐘錶

和計時儀器，包括電子鐘錶，電子鐘及電子錶，機械鐘錶，秒錶，懷錶，汽車鐘錶及其零部件及

配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088166

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/04

[730] 申請人 Requerente : 設計師香港有限公司

   Designa Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港上環禧利街27號富輝商業中心7樓702室

   Rm 702, 7/F, Fu Fai Commercial Centre, 27 Hillier Street, Sheung Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 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。網絡營銷，以通過網站方式銷售商品和服務，以網站形

式推廣和銷售商品和服務；專注於有關珠寶首飾、寶石、鐘錶和計時儀器的零售、批發及分銷

服務；專注於有關珠寶首飾、寶石、鐘錶和計時儀器的網上銷售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088167

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/04

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

 地址 Endereço : 6055 Southard Trace, Cumming, Georgia 30040, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Computação na nuvem apresentando software para uso em gestão de bases de dados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088170

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/04

[730] 申請人 Requerente : 無錫五洲國際裝飾城有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省無錫市惠山經濟開發區錢橋配套區（錫宜高速入口處） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為建築項目進行商業項目管理服務；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；市場

營銷；人員招收；商業企業遷移；辦公機器和設備出租；會計；自動售貨機出租；銷售展示架

出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標顏色為橙色和藍色（字樣：橙色，球體：藍色）。 

[210] 編號 N.º : N/088171

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/04

[730] 申請人 Requerente : 無錫五洲國際裝飾城有限公司 

 地址 Endereço : 江蘇省無錫市惠山經濟開發區錢橋配套區（錫宜高速入口處） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融服務；不動產出租；不動產管理；商品房銷售；經紀；擔保；募集慈善基金；代管產

業；典當。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 商標顏色為橙色和藍色（字樣：橙色，球體：藍色）。 

[210] 編號 N.º : N/088172

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳市鋰源動力科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區振華路海外裝飾大廈綜合樓2樓B606室 

 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 : 遙控運載工具（非玩具）；電動運載工具；機車；運載工具用輪圈；空中運載工具；空間飛行器；

雪橇（運載工具）；兒童安全座（運載工具用）；汽車；運載工具用輪子；遊艇；飛機；運載工具

用輪胎；嬰兒車；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；自行車；運載工具防盜設備；船；飛船；補

內胎用全套工具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088173

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳市鋰源動力科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區振華路海外裝飾大廈綜合樓2樓B606室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14
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[511] 產品 Produtos : 貴重金屬錠；首飾盒；瑪瑙；黃琥珀色寶石；手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；項鏈（首飾）；金剛

石；珠寶首飾；象牙（首飾）；珍珠（珠寶）；寶石；戒指（首飾）；人造珠寶；耳環；貴重金屬藝術

品；手錶；精密計時器；貴重金屬合金；鏈（首飾）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088174

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/04

[730] 申請人 Requerente : 深圳市鋰源動力科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區振華路海外裝飾大廈綜合樓2樓B606室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 汽車保養和修理；車輛服務站（加油和保養）；運載工具（車輛）上光服務；造船；消毒；防盜報

警系統的安裝與修理；飛機保養與修理；運載工具（車輛）清潔服務；連載工具（車輛）清洗服

務；運載工具（車輛）保養服務；清除電子設備的干擾；輪胎翻新；室內裝潢；建築；運載工具

（車輛）電池更換；修復磨損或部分損壞的發動機；運載工具（車輛）故障救援修理服務；深層

油井或氣井的鑽探；防鏽；建築諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088183

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : Kanne Brottrunk GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Im Geistwinkel 40, 44534 Lünen, 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 : Bebidas dietéticas adaptadas para fins médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088184

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : Kanne Brottrunk GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Im Geistwinkel 40, 44534 Lünen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Alimentos dietéticos para fins não médicos, que consistem em uma bebida produzida na 

água por meio de formação de espuma aquosa de uma substância do pão e que consiste em 

um ácido láctico e bactérias lácticas viáveis.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088185

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 陳麗霞

   Chan Lai Ha

 地址 Endereço : 澳門大炮台斜巷4號A華輝大厦第二座地下A室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，黃色，紅色，紫色，黑色，玉色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088186

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 廣州柏信思商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市越秀區盤福路朱紫後街1號自編305A房 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理輔助；市場營銷；進出口代理；替他人推銷；人事管理諮詢；商業企業遷移；文字

處理；會計；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088187

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 晉江華惠商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市晉江市陳埭鎮蘇厝村 

 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 : 動物皮；半加工或未加工皮革；書包；旅行箱；背包；錢包（錢夾）；手提包；旅行包；手提旅行包

（箱）；行李箱；帆布背包；運動包；嬰兒背袋；包；傢具用皮裝飾；皮製帶子；傘；手杖；寵物服

裝；製香腸用腸衣。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088190

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

 地址 Endereço : 1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, 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, máquinas de jogo electrónicas e peças e acessórios para os produtos 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088191

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[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/088208

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；首飾盒；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；貴重金屬半身雕像；貴重金屬徽章；小

飾物（首飾）；珠寶首飾；銀製工藝品；手錶；鐘；鐘錶盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088209

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.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 : 半加工或未加工皮革；（女士）錢包；旅行箱；手提包；行李箱；傢俱用皮裝飾；傘；皮製系帶；

手杖；動物外套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088210

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；裝玩具用盒；相框；畫框；個人用扇（非電動）；竹木工藝品；木、蠟、石膏或塑料藝術品；

展示板；寵物靠墊；傢俱門；枕頭；軟墊；室內百葉窗簾（傢俱）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088211

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家用器皿；廚房容器；杯；廚房用具；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；家庭用陶瓷製品；水

晶工藝品；飲用器皿；垃圾桶；刷製品；牙刷；化妝用具；隔熱容器；清潔用布；彩飾玻璃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088212

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 布；繡花圖案布；簾子布；紡織品製牆上掛毯；織錦人像；造紙毛毯（毛巾）；紡織品手帕；浴巾；

床罩；枕巾；桌布（非紙製）；門簾；紡織品製馬桶蓋罩；洗滌用手套；旗幟。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088213

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；Ｔ恤衫；童裝；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；腰帶；婚紗；防水服；戲裝。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088214

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；玩具；玩具面具；玩具照相機；玩具娃娃；棋；球拍；鍛煉身體器械；體育活

動器械；競技手套；輪滑鞋；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088215

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙灰缸；鼻煙壺；香煙盒；火柴盒；火柴盒架；火柴；打火石；抽煙用打火機；煙草；捲煙紙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088216

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間
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   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；首飾盒；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；貴重金屬半身雕像；貴重金屬徽章；小

飾物（首飾）；珠寶首飾；銀製工藝品；手錶；鐘；鐘錶盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088217

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.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 : 半加工或未加工皮革；（女士）錢包；旅行箱；手提包；行李箱；傢俱用皮裝飾；傘；皮製系帶；

手杖；動物外套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088218

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；裝玩具用盒；相框；畫框；個人用扇（非電動）；竹木工藝品；木、蠟、石膏或塑料藝術品；

展示板；寵物靠墊；傢俱門；枕頭；軟墊；室內百葉窗簾（傢俱）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088219

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家用器皿；廚房容器；杯；廚房用具；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；家庭用陶瓷製品；水

晶工藝品；飲用器皿；垃圾桶；刷製品；牙刷；化妝用具；隔熱容器；清潔用布；彩飾玻璃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088220

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 布；繡花圖案布；簾子布；紡織品製牆上掛毯；織錦人像；造紙毛毯（毛巾）；紡織品手帕；浴巾；

床罩；枕巾；桌布（非紙製）；門簾；紡織品製馬桶蓋罩；洗滌用手套；旗幟。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088221

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；Ｔ恤衫；童裝；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；腰帶；婚紗；防水服；戲裝。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088222

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；玩具；玩具面具；玩具照相機；玩具娃娃；棋；球拍；鍛煉身體器械；體育活

動器械；競技手套；輪滑鞋；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088223

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙灰缸；鼻煙壺；香煙盒；火柴盒；火柴盒架；火柴；打火石；抽煙用打火機；煙草；捲煙紙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088224

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間
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   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬合金；首飾盒；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；貴重金屬半身雕像；貴重金屬徽章；小

飾物（首飾）；珠寶首飾；銀製工藝品；手錶；鐘；鐘錶盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088225

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.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 : 半加工或未加工皮革；（女士）錢包；旅行箱；手提包；行李箱；傢俱用皮裝飾；傘；皮製系帶；

手杖；動物外套。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088226

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 傢俱；裝玩具用盒；相框；畫框；個人用扇（非電動）；竹木工藝品；木、蠟、石膏或塑料藝術品；

展示板；寵物靠墊；傢俱門；枕頭；軟墊；室內百葉窗簾（傢俱）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088227

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.
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 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家用器皿；廚房容器；杯；廚房用具；日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；家庭用陶瓷製品；水

晶工藝品；飲用器皿；垃圾桶；刷製品；牙刷；化妝用具；隔熱容器；清潔用布；彩飾玻璃。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088228

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : 布；繡花圖案布；簾子布；紡織品製牆上掛毯；織錦人像；造紙毛毯（毛巾）；紡織品手帕；浴巾；

床罩；枕巾；桌布（非紙製）；門簾；紡織品製馬桶蓋罩；洗滌用手套；旗幟。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088229

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；Ｔ恤衫；童裝；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；腰帶；婚紗；防水服；戲裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088230

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.
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 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；遊戲機；玩具；玩具面具；玩具照相機；玩具娃娃；棋；球拍；鍛煉身體器械；體育活

動器械；競技手套；輪滑鞋；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088231

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : 北京百舜華年文化傳播有限公司

   Beijing Baishunhuanian Media Corp.

 地址 Endereço : 中國北京市石景山區實興大街30號院3號樓2層B-0098房間

   Suite B-0098, 2F, No. 3 Building, No. 30 Shixing Avenue, Shijingshan District, Beijing, 

P.R.China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙灰缸；鼻煙壺；香煙盒；火柴盒；火柴盒架；火柴；打火石；抽煙用打火機；煙草；捲煙紙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088232

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/07

[730] 申請人 Requerente : MIDO AG (MIDO SA) (MIDO LTD)

 地址 Endereço : Chemin des Tourelles 17 2400 Le Locle Suiça

 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 nestas matérias ou revestidos, não incluídos nou-

tras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088233

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 張建新 

 地址 Endereço : 中國北京市崇文區崇文門西河沿215號院2單元603號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深褐色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088234

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 張建新 

 地址 Endereço : 中國北京市崇文區崇文門西河沿215號院2單元603號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088235

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 美譽環球有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍荔枝角永康街29-33號兆威工業中心3樓6室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；洗髮液；盥洗室用洗滌乳劑；藥皂；香皂；個人清潔或祛味用下體注洗液；乾洗式洗髮

劑；清潔用火山灰；非生產操作和醫用的去垢劑；家用除垢劑；除銹製劑；上光蠟；香精油；化

妝品；乾花瓣與香料混合物（香料）；寵物用除臭劑；空氣芳香劑；擦洗溶液；清潔製劑；化妝洗

液；洗髮劑；香水；修面劑；寵物用香波。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088236

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 廣東小天才科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙步步高大道126號二樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電子出版物（可下載）；計算機程序（可下載軟件）；計算機外圍設備；平板電腦；電子日程表；

口述聽寫機；電子字典；便攜式媒體播放器；嬰兒監控器；學習機；視聽教學儀器；集成電路；

遙控儀器；眼鏡；電池；動畫片；照相機（攝影）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088237

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 廣東小天才科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙步步高大道126號二樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；印刷出版物；期刊；圖畫；衛生紙；文具；建築模型；教學材料（儀器除外）；繪畫儀器；帶有

電子發聲裝置的兒童圖書。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088238

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 廣東小天才科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市長安鎮烏沙步步高大道126號二樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；非與外接顯示屏或監視器連用的遊戲機；智能玩具；積木（玩具）；玩具；棋類遊戲；

體育活動用球；鍛練身體器械；體操器械；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088239

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 成都市皇城老媽酒店管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國四川省成都市二環路南三段20號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 食鹽；醋；醬油；調味品；芥末；佐料（調味品）；味精；食用香料（不包括含醚香料和香精油）；

咖喱粉（調味品）；糕點；春捲；蕃茄醬（調味品）；調味料；調味肉汁；雞精（調味品）；魚露；

醬菜（調味品）；辣椒醬；豆醬（調味品）；蠔油；醃製香草（調味品）；胡椒（調味品）；（印度

式）酸辣醬（調味品）；辣椒粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088240

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 黃廣發

   WONG KUONG FAT

 地址 Endereço : 澳門東北大馬路得利達花園第三期25u 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶葉。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色。 

[210] 編號 N.º : N/088241

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 888 FFOREIGN FIRM CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 22, Alley 5, Lane 170, Sec. 4, Zhong Xiao E. Road, Da-An Dist., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 鬆餅；派餅；法式鹹派；肉派餅；乳酪蛋糕；卡士達糕點；蛋塔；水果塔；麵包；小圓麵包；熱狗

麵包；麵包乾；鳳梨酥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088242

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 888 FFOREIGN FIRM CO., LTD.
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 地址 Endereço : No. 22, Alley 5, Lane 170, Sec. 4, Zhong Xiao E. Road, Da-An Dist., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；汽水；果汁；水（飲料）；可樂；蔬菜汁；蘇打水；製飲料用糖漿製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088243

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 888 FFOREIGN FIRM CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 22, Alley 5, Lane 170, Sec. 4, Zhong Xiao E. Road, Da-An Dist., Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 速食店；早餐店；漢堡店；冷熱飲料店；飲食店；小吃店；冰果店；茶藝館；火鍋店；咖啡廳；咖啡

館；流動咖啡餐車；流動飲食攤；快餐車；小吃攤；泡沫紅茶店。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088244

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 臺灣三帆製藥科技股份有限公司

   TAIWAN THREE MAST PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國臺灣台南市永康區經中路3號

   No.3, Jing-Jong Road, Yongkang District, Tainan City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中草藥；中草藥膏；中草藥藥油；中藥成藥；中藥成藥口服液；中藥成藥膏布；消炎鎮痛貼布；

磁性穴道貼布（醫用）；中藥散；人用藥；中式營養食品（藥用）；中式醫藥營養品；營養補充品

（藥用）；胃藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088245

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 無窮食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省饒平縣錢東鎮上浮山村沙園 

 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 : 魚（非活）；濃肉汁；醃製水果；以水果為主的零食小吃；冷凍水果；乾蔬菜；醃製蔬菜；果凍；

果醬；牛奶製品；牛奶；食用油；食用油脂。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088247

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

   ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd.,Taipei 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人體用疫苗、抗癌劑、抗癌疫苗、藥用和獸醫用製劑；醫用衞生製劑；醫用或獸醫用營養食物和

物質，嬰兒食品；人用和動物用膳食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒

劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑，除莠劑，嬰兒奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088248

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

   ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd.,Taipei 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽和野味；肉汁；腌漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，蜜餞；蛋；奶和

奶製品；食用油和油脂；奶粉；豆漿〔代乳品〕；牛油；酸奶；保久乳；調味乳；果汁奶粉；羊奶；

羊奶片；奶酪；奶油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088249

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

   ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd.,Taipei 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人體用疫苗、抗癌劑、抗癌疫苗、藥用和獸醫用製劑；醫用衞生製劑；醫用或獸醫用營養食物和

物質，嬰兒食品；人用和動物用膳食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒

劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑，除莠劑，嬰兒奶粉。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088250

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

   ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd.,Taipei 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽和野味；肉汁；腌漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，蜜餞；蛋；奶和

奶製品；食用油和油脂；奶粉；豆漿〔代乳品〕；牛油；酸奶；保久乳；調味乳；果汁奶粉；羊奶；

羊奶片；奶酪；奶油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088251

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

   ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd.,Taipei 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人體用疫苗、抗癌劑、抗癌疫苗、藥用和獸醫用製劑；醫用衞生製劑；醫用或獸醫用營養食物和

物質，嬰兒食品；人用和動物用膳食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒

劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑，除莠劑，嬰兒奶粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088252

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : 友華生技醫藥股份有限公司

   ORIENT EUROPHARMA CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd.,Taipei 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉，魚，家禽和野味；肉汁；腌漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，蜜餞；蛋；奶和

奶製品；食用油和油脂；奶粉；豆漿[代乳品] ；牛油；酸奶；保久乳；調味乳；果汁奶粉；羊奶；羊

奶片；奶酪；奶油。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088253

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/08

[730] 申請人 Requerente : RHYTHM WATCH CO., LTD.

 地址 Endereço : 299-12, Kitabukurocho 1-Chome, Omiya-Ku, Saitama-City, Saitama, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios; braceletes e pulseiras para relógios; peças para relógios; relógios de parede e de 

mesa; peças para relógios de parede e de mesa; peças e acessórios de relógios de parede e 

de mesa e relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088254

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 林麗萍

   LAM LAI PING BEBEANA

 地址 Endereço : 香港柴灣漁灣邨漁順樓424室

   Room 424, Yue Shau House, Yue Wan Estate, Chai Wan, Hong Kong

 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 : 牛肉清湯；牛肉清湯湯料；濃縮牛肉清湯；肉類；牛肚；肝。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/088255

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 林麗萍

   LAM LAI PING BEBEANA

 地址 Endereço : 香港柴灣漁灣邨漁順樓424室

   Room 424, Yue Shau House, Yue Wan Estate, Chai Wan, Hong Kong

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

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧服務；流動飲食供應；茶館。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/088256

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區車公廟天祥大廈4C1（僅限辦公） 

 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；在通訊媒體上出租廣告時間；在計算機檔案中進行數據檢索（替他

人）；計算機數據庫信息系統化；搜索引擎優化；通過網站提供商業信息；為消費者提供商業信

息和建議（消費者建議機構）；拍賣；特許經營的商業管理；尋找贊助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088257

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區車公廟天祥大廈4C1（僅限辦公） 

 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 : 信息傳送；電話通訊；計算機終端通訊；尋呼（無線電、電話或其他電子通訊工具）；提供全球

計算機網絡用戶接入服務；提供在線論壇；移動電話通訊；無線電廣播；計算機輔助信息和圖

像傳送；提供互聯網聊天室。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088258

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區車公廟天祥大廈4C1（僅限辦公） 

 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 : 提供在線電子出版物（非下載）；在計算機網絡上提供在線遊戲；提供在線音樂（非下載）；提

供在線錄像（非下載）；無線電文娛節目；娛樂；安排和組織會議；流動圖書館；除廣告以外的

版面設計；錄像帶錄製。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088259

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 游惠寶（深圳）網絡科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區車公廟天祥大廈4C1（僅限辦公） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 交友服務；在線社交網絡服務；尋人調查；社交陪伴；婚姻介紹；社交護送（陪伴）；個人背景調

查；臨時照看嬰孩；計劃和安排婚禮服務；失物招領。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088266

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[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/088267

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : ZOE INTERNATIONAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 7F., No.188 Sec.1, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., Taipei City 10691, Taiwan, China
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de «catering».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088270

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : The Hershey Company

 地址 Endereço : 100 Crystal A Drive, Hershey, PA 17033, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, caramelos (doces), doces, cobertura espessa para bolos e/ou doces («fon-

dant» para confeitaria), artigos de doçaria (confeitaria), tablete de leite (confeitaria), mel, 

pastelaria, gelado, gelado de iogurte (artigos de doçaria gelada).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088271

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : FONG CHI HENG

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路114號利豐閣23-Q 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088272

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : FONG CHI HENG

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路114號利豐閣23-Q 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088273

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : THE WAREHOUSE LIMITED

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣白沙道18號1樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 眼鏡零售。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088274

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   CHAN SEK CHIO

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣10樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥，藥物飲料，醫用藥物，醫用藥丸，藥用膠囊，藥油，醫用膠布，中藥成藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088275

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   CHAN SEK CHIO

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣10樓F座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥，藥物飲料，醫用藥物，醫用藥丸，藥用膠囊，藥油，醫用膠布，中藥成藥。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088276

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 陳錫朝

   CHAN SEK CHIO

 地址 Endereço : 澳門牧場街74號第一期建富新邨置富閣10樓F座 

 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 : 非醫用營養液，非醫用營養粉，非醫用營養膠，螺旋藻，非醫用營養品，非醫用蜂王漿，食用王

漿，蜂蜜，食用品糖蜜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088277

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : Value Convergence Holdings Limited

 地址 Endereço : 28th Floor, The Centrium, 60 Wyndham 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários, negócios imobiliários, designadamen-

te serviços de administração e arrendamento de imóveis, cobrança de dívidas, serviços de 

câmbios e depósito de valores, operações fiscais, financeiras, monetárias e imobiliárias, 

casas de penhores, tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho, amarelo, laranja, branco e cinza, conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/088278

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e 

de póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088283

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

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

 地址 Endereço : Via Ciro Menotti nº 322, 41100 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção, reparação, restauração, manutenção e instalação relativos a auto-

móveis e suas peças; serviços de consultoria em matéria de construção, reparação, restaura-

ção, manutenção e instalação relativa a automóveis e suas peças; instalação personalizada 

de interiores de automóveis; limpeza e acabamento minucioso interior e exterior de auto-

móveis; limpeza e lavagem de automóveis; acabamento de automóveis; conversão, renova-

ção e re-equipamento de automóveis; serviços de aplicação de revestimentos de protecção 

para automóveis; serviços de afinação de todo o tipo de motores para automóveis; pintura 

de automóveis; instalação de equipamento eléctrico e electrónico em automóveis; inspec-

ção de automóveis e suas partes anterior à manutenção, reparação e restauração; recons-

trução personalizada de automóveis existentes e suas peças estruturais; consultoria na área 

de personalização de automóveis, nomeadamente apoio a compradores de automóveis para 

personalização através da selecção de um menu de opções e de acordo com gosto pessoal 

dos compradores, tudo incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088284

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 陳碧華

   CHEN, Pi-Hua

 地址 Endereço : 11073中國台灣台北市信義區松仁路107號10樓

   10F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 按摩器、美容用按摩器、指壓器、電氣美容儀器、腳底按摩器、按摩用手套、揉捏機、刮痧板、醫

療用熱氣振動按摩器、水療機。（全屬第10類產品）  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088285

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 陳碧華

   CHEN, Pi-Hua

 地址 Endereço : 11073中國台灣台北市信義區松仁路107號10樓

   10F., No.107, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 按摩器、美容用按摩器、指壓器、電氣美容儀器、腳底按摩器、按摩用手套、揉捏機、刮痧板、醫

療用熱氣振動按摩器、水療機。（全屬第10類產品）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088286

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/09

[730] 申請人 Requerente : 陳麗霞

   CHAN LAI HA

 地址 Endereço : 澳門大炮台斜巷4號A華輝大廈第二座地下A室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，黑色，綠色，玉色，橙色，紅色，白色，粉紅色，桃紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088287

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : SOCIETE DU MAINE DRILHON

 地址 Endereço : Le Maine Drilhon, 16300 Barret (France)

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精飲料（啤酒除外）；烈酒；干邑法定產區白蘭地酒。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088288

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : EQUIS

 地址 Endereço : Domaine De Chez Maillard, 16440 Claix (France)

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精飲料（啤酒除外）；蘋果酒；消化酒（利口酒及利烈酒）；葡萄酒；烈酒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088297

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[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/088298

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[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/088300

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10
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[730] 申請人 Requerente : Naturo Group Investments Inc.

 地址 Endereço : 550-1188 West Georgia Street Vancouver, British Columbia V6E 4A2, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Pastas para barrar feitas à base de frutos de casca rija.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088301

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 上光劑，上光蠟，上光蠟（汽車自行車），上藍劑（洗衣用），乳液，乾性活膚面膜粉，乾洗劑，亮

光及研磨用製劑，亮光唇膏，亮光蠟，亮光蠟（汽車及器具用），亮色化學品（洗衣用），人用化

妝品，人造香料，人體用清潔劑，使亞麻布發香用香粉，保濕液，保濕霜，保護及美化皮膚去角

質霜，保護皮膚劑，保護皮膚產品，修甲產品，修護精華液，修面劑，修顏霜，個人用除臭劑，

個人護理化工產品，個人除臭劑，假指甲，假牙擦光劑，假牙清洗劑，假甲片，假睫毛，假睫毛

黏膠，假髮黏合劑，假髮黏貼劑，健胸油，健胸霜，傢俱和地板用拋光劑，光滑劑（上漿），八角

茴香香精，再生髮護理液，冬青油，冷氣機清洗劑，冷霜，刮面石（消毒品），刮鬍水，剃鬚後用

液，剃鬚皂，動物化妝品，動物用化妝品，動物用洗滌劑，化妝劑，化妝品，化妝品清洗劑，化妝

染料，化妝棉，化妝水，化妝洗液，化妝用礦脂，化妝用品，化妝用收斂劑，化妝用杏仁乳，化妝

用棉條，化妝用棉絨，化妝用油，化妝用油脂，化妝用漂白劑（脫色劑），化妝用潤髮脂，化妝用

石油凍膠，化妝用黏合劑，化妝用裝飾變色劑，化妝用過氧化氫，化妝用雪花膏，化妝筆，化妝

粉，化妝護膚品，化妝香粉，卸妝乳液，卸妝液，卸妝用品，卸甲水，去斑霜，去污劑，去污液，去

污粉，去污膏，去油劑，去漆劑，去漬水，去漬製劑，去痘品，去痱水，去皺霜，去色劑，去蠟水，

去角質膏，去角質霜，去頭皮洗髮露，去顏料製劑，口氣清新劑，口氣清新噴灑劑，口紅，口腔清

香劑，口腔護理品（非醫藥用），合成精油，合成香料，合成香精，含氧化妝品，含氧噴面水，含

氧洗髮水，含氧皮膚清潔品，含氧護膚品，含氧護髮素，含醚香料，唇彩，唇油，唇線筆，唇膏，

啫喱水（頭髮用品），啫喱膏（頭髮用品），器具亮光水，器具亮光粉，器具亮光蠟，噴面水，噴

髮劑，噴髮膠，地板亮光水，地板亮光粉，地板亮光蠟，地板蠟，地板起蠟水，地板防滑液，地

板防滑蠟，地毯清洗劑，地蠟清除劑（刷淨劑），均衡啫喱（頭髮用品），增白霜，天然精油，天

然花精，天然香料，天然香精，天芥菜精，太陽油，夾克油，嬰兒油，嬰兒護膚品，定型啫喱（頭

髮用品），定型噴霧（頭髮用品），定型水（頭髮用品），定型膏（頭髮用品），傢俱及廚房清潔

劑，傢俱和地板用拋光劑，家庭洗衣用亮色化學品（洗衣），家用增亮化學製品（顏料）（洗衣

用），家用抗靜電劑，家用除垢劑，家用靜電防止劑，寵物用化妝品，寵物用洗毛水，寵物用香

波，工業用香料，帶香味的水，帶香味的水（人體用），廁所清潔劑，廁所防臭丸，廚房清潔劑，

廚房除油劑，彩妝用品，彩油膠，微循環去斑美容液，微血管細胞面膜，成套化妝用具，手修護

霜，手霜，抑菌洗手劑，抑菌洗手液，抑菌護手膜，抗皺眼霜，拋光乳膏，拋光用矽藻石，拋光

用紙，拋光蠟，拋光製劑，拋光鐵丹，拼花地板蠟，指甲保養油，指甲保養液，指甲擦光劑，指甲
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油，指甲營養油，指甲護劑，按摩油，按摩膏，按摩霜，揮發鹼（氨水）（去污劑），揮發鹼（氨）

（去垢劑），摩絲（頭髮用品），擋風玻璃清洗劑，擦亮劑，擦亮用劑，擦亮紙（浸擦亮劑），擦

亮製劑，擦洗溶液，擦銀器的粉末，擦銅水，擦鞋膏，收毛孔活膚分解色素霜，收毛孔活膚霜，

收緊水份面霜，收縮水，整髮液，日霜，明礬石（消毒劑），晚霜，暖腳霜，暗瘡收毛孔面膜，暗瘡

膏（非醫藥用），暗瘡護理用品（非醫藥用），曲髮液，杉木香精油，杏仁油，杏仁肥皂，杯碟清

潔劑，枸櫞香精油，染睫毛油，染髮劑，染髮定色劑，染髮用品，染髮用雙氧乳，染髮膏，柔軟面

膜，柔順劑，梳妝用品，梳妝用油，梳妝用滑石粉，梳妝用顏料，棉絨（化妝用），植物葉子發光

劑，機器清洗劑，機器清洗增強劑，檀香油，檸檬油，檸檬香精油，次氯酸鉀，毛髮捲曲劑，毛髮

脫色劑，氨水（揮發性鹼）（去垢劑），水份面膜，水分保養劑，水果擦亮劑，水果香精，汗足皂，

汽車上光劑，汽車亮光水，汽車亮光粉，汽車亮光蠟，沐浴乳，沐浴液，沐浴用品，沐浴精，沐浴

露，油性活膚面膜粉，泡沫髮膠，洗手劑，洗手液，洗手皂液，洗手膏，洗手露，洗擦（去污）及研

磨用製劑，洗滌上光粉，洗滌劑，洗滌劑（不含藥），洗滌用化妝品，洗滌用皂樹皮，洗潔精，洗

澡用化妝品，洗牙用製劑，洗甲水，洗蠟水，洗衣上光劑，洗衣上藍劑，洗衣劑，洗衣浸泡劑，洗

衣液，洗衣球，洗衣產品，洗衣用上藍劑，洗衣用去漬劑，洗衣用擦亮劑，洗衣用柔順劑，洗衣

用清潔劑，洗衣用清潔物品，洗衣用漂白劑，洗衣用漿粉，洗衣用澱粉，洗衣用皂油，洗衣用研

磨劑，洗衣用蠟，洗衣粉，洗衣膏，洗衣蠟，洗面乳，洗面乳，洗面皂，洗面膏，洗頭水，洗頭水精

油，洗髮乳，洗髮劑，洗髮水，洗髮液，洗髮用劑，洗髮粉，洗髮精，洗髮膏，洗髮露，活化收毛

孔收油面膜，活化敏感洗面霜（不含藥），活化洗面霜，活細胞日霜，活細胞晚霜，活細胞眼霜，

活細胞頸霜，活膚分解色素水，活膚分解色素霜，活膚特強分解色素按摩霜，活膚磨色素粉，浮

石，浴室清潔劑，浴室精油，浴油，浴液，浴鹽，浸化妝品用的衛生紙，浸化妝品的衛生紙，浸化

妝水的薄紙，浸洗衣服製劑，浸清潔劑的清潔布，消毒棉（化妝用具），消毒皂，液晶螢幕清潔

劑，淋浴露，淨化漿液，淨化精華乳液，淨化肌膚泡沫霜，淨白光彩霜，深層清潔啫喱，深層清

除劑，深層潔膚劑，深層潔膚用品，深層潔膚霜，清潔用啫喱，清毒肥皂，清洗劑，清洗廢舊管道

用製劑，清洗用洗滌鹼，清洗用火山灰，清潔假牙用製劑，清潔劑，清潔劑（化妝品），清潔去漬

用濕紙巾，清潔及研磨用製劑，清潔啫喱，清潔噴霧，清潔奶，清潔用啫喱，清潔用油，清潔用火

山灰，清潔用白堊，清潔用粉末，清潔用護膚露，清潔皂，清潔皮膚產品，清潔粉末，清潔精，清

潔製劑，清潔霜，清爽劑，減肥油（非藥用），減肥用化妝品，減肥用化妝品（非藥用），減肥粉

劑（非藥用），減肥霜（非藥用），溫泉泡劑，滋潤潔膚劑，滋潤精華乳液，滋養眼霜，滋養霜，漂

漬劑，漂潔劑，漂白劑（洗衣用），漂白水，漂白鹼，漂白蘇打，漂白霜，漂白鹽，漂粉，漱口水，潔

廁劑，潔廁液，潔手啫喱，潔膚乳，潔膚乳霜，潔膚品，潔膚液，潔膚粉末，潔膚膏，潔膚霜，潔膚

露，潔面乳，潔面泥（無香料），潔齒劑，潤（護）膚凝膠，潤唇油，潤唇膏，潤手膏，潤手霜，潤

指液，潤膚乳液，潤膚水，潤膚油，潤膚液，潤膚膏，潤膚霜，潤膚露，潤臉劑，潤足霜，潤髮乳，

潤髮噴霧，潤髮膏，潤髮露，潤鬚蠟，濕粉，濕紙巾，烏髮乳，焗油劑（美髮用品），焗油膏（美

髮用品），無磷衣領潔淨劑，薰料，薰蒸製劑（香料），薰蒸製劑（香料），薰衣草香水，薰衣草香

油，薰香油，燙睫毛液，燙髮中和劑，燙髮劑，燙髮液，營養活膚露，營養面膜，爽膚水，爽膚水

（露），爽身粉，牆紙洗滌劑，牙用拋光劑，牙用漂白凝膠，牙粉，牙膏，牙膏及洗牙用製劑，牙

膏及清潔製劑，牙齒護理用品（非醫藥用），玫瑰油，玻璃擦淨劑，玻璃水，玻璃清潔劑，玻璃砂

布，玻璃砂紙，珍珠膏，珍珠霜，琥珀（香水），生髮水，生髮油，用於清潔和除塵的罐裝壓縮空

氣，畫眉鉛筆，痱子水，痱子粉，白堊粉，百花香（香料），皂粉，皮膚增白乳膏，皮膚增白乳霜，

皮膚增白霜，皮膚清洗粉末，皮膚清潔用劑，皮膚清潔露，皮草保護劑，皮革保護劑（上光），皮

革油，皮革洗滌劑，皮革清潔劑，皮革漂白製劑，皮革用蠟，皮革膏，皮革蠟，皮革防腐劑（拋光

劑），皮鞋亮光劑，盥洗室洗滌乳液，盥洗室用洗滌乳劑，直髮膏，省斑面膜，眉毛化妝品，眉

筆，眼影膏，眼影霜，眼線液，眼線筆，眼膜，眼部保養品（非醫藥用），眼部啫喱，眼部精華素

（非醫藥用），眼部護理用品（非醫藥用），眼霜，睫毛用化妝製劑，睫毛用物料，睫毛筆，睫毛

膏，砂布，砂布（磨擦用布），砂紙，研磨劑，研磨用材料及其製劑，研磨膏，碳化矽（研磨料），

磨光用石頭，磨光石，磨光製劑，磨刀皮帶用軟膏，磨利製劑，磨剃鬚刀用軟膏，磨砂洗面乳，

磨砂膏，祭神用的香，科隆香水，粉刺霜，粉刺露，粉底（化妝品），粉條（化妝品），粉餅（化妝

品），精油，精華液（化妝品），精華素（化妝品），紡織品上光皂，紫羅酮（香水），細胞收緊面

膜，細胞毛孔修護液，細胞水份日霜，細胞水份晚霜，細胞水份活膚液，細胞水份眼霜，織物柔

軟劑（洗衣用），織物軟化劑（洗衣用），羊絨洗滌劑，美化皮膚產品，美容化妝品，美容用貼布
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式面膜，美容用面膜，美容護膚用品，美容護髮用品，美容面膜，美容面膜化妝品，美甲用品，

美白化妝水，美白換膚產品，美白漿，美白發光霜，美白粉，美白精華乳液，美白膏，美白補濕面

膜，美白補濕面霜，美白角質沐浴乳，美白護膚乳，美白護膚品，美白護膚霜，美白霜，美白露，

美白面膜，美身霜，美體膜，美髮用品，美髮護理品，美齒用品，肌膚精華液（非醫藥用），肌膚

護理產品（非醫藥用），肥皀，肥皂（塊），胭脂，脫毛劑，脫毛膏，脫毛製劑，脫脂用松節油，脫

髮劑，腳部護理用品（非醫藥用），膏霜，自行車上光蠟，芬芳袋（乾花瓣與香料的混合物），花

精（香料），花露水，花香料原料，芳香劑，芳香劑（香精油），茉莉油，茶浴包，草莓滋養潤膚

霜，萜烯烴（芳香油），蔬果洗潔液，薄荷油（芳香油），薰衣草香水，薰衣草香油，藥皂，蘇打

鹼液，蛋糕調味香料（香精油），衣物柔順劑，裁縫用蠟，裝飾甲面用品，製香料香水用油，解

色素面膜，護唇油，護唇膏，護唇霜，護手膏，護手霜，護理液，護眼凝膠，護眼液，護眼霜，護

膚乳，護膚凝膠，護膚品，護膚油，護膚洗面乳，護膚液，護膚清潔用品，護膚用劑，護膚用化妝

劑，護膚用潤髮脂，護膚精華膏，護膚精華霜，護膚膏，護膚霜，護膚面膜，護膚面霜，護領膜，

護髮乳，護髮劑，護髮定型乳劑，護髮水，護髮油，護髮液，護髮素，護髮霜，豐胸乳液，豐胸粉

劑，負離子膏，貼甲膠水，起漬水，超氧化物歧化酵素潤膚蜜，足修護霜，足部清潔液，身體乳

液，身體按摩用香油，身體滋潤霜，身體用美白補濕產品，車用冷氣清洗劑，車用去漬及研磨用

製劑，車用擦亮劑，車用水箱清洗劑，車用清潔劑，車用玻璃清潔劑，軟化劑，軟化肌膚水，軟化

肌膚面膜，透明唇膏，通渠劑，造型啫喱（頭髮用），造型噴霧（頭髮用），造型泡沫（頭髮用），

造型泥（頭髮用），造型髮膠（頭髮用），酵素入浴劑，醚香料，金剛砂，金剛砂（研磨用），金

屬清潔劑，金屬碳化矽（研磨料），金鋼鋁（研磨料），鋁漬清除劑，防敏感保濕護膚液（非醫

藥用），防敏感潔膚產品（非醫藥用），防敏水份細胞液（非醫藥用），防敏霜（非醫藥用），防

曬乳液，防曬劑，防曬劑（化妝品），防曬水份霜，防曬油，防曬產品，防曬霜，防曬露，防汗劑

（化妝品），止汗劑，防汗肥皂，防皺膏，防皺霜，防脫髮洗髮露，防衰老營養油（非醫藥用），

防裂滋潤用品（非醫藥用），除指甲油製劑，除汗毛用蠟，除汗肥皂，除油劑，除皺霜，除臭肥

皂，除蠟用松節油，除銹製劑，雙氧奶（化妝品），雪花膏（化妝品），電器表面清潔劑，電話清

潔劑，電髮水，非生產操作和醫用的去垢劑，非生產過程中用的脫脂劑，非藥用漱口劑，非醫用

沐浴鹽，非醫用漱口劑，非醫用漱口水，非醫用潄口劑，面膜，面膜粉，面部清潔液，面霜，面霜

（化妝品），鞋匠用蠟，鞋擦亮劑，鞋油，鞋線蠟，鞋蠟，預防雀斑面膜（非醫藥用），頭髮噴霧，

頭髮定型霧絲，頭髮用化妝品，頭髮護理劑（非醫藥用），頭髮護理用品（非醫藥用），頸膜，頸

霜，飲料用香料（香精油），飲料用香精（香精油），香，香料，香料（化妝品），香料用薄荷，香

料精油，香木，香檸檬油，香水，香水精，香水香料，香油，香皂，香皂香精，香精，香精油，香草

醇，香薰，香薰精油，香體露，骨膠原面膜，骨膠眼霜，體香劑，髮型護理產品，髮尾油，髮彩，

髮水，髮油，髮膜，髮膠，髮蠟，髮霜，鬍鬚染料，鬍鬚用蠟，麝香（香料），麻布薰香束，黃樟油

精。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088302

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 三氯甲烷, 三碘甲烷, 中國人參製品, 中式營養食品（藥用）, 中式營養飲品（藥用）, 中式醫藥營

養品, 中樞神經系統用藥, 中樞神經系統用藥劑, 草藥, 中草藥膏, 中草藥藥油 ,中草藥製成品, 

中藥成藥, 中藥成藥口服液, 中藥成藥沖劑, 中藥成藥膏布, 中藥散, 中藥材湯包, 中藥沐浴露, 中
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藥油 ,中藥眼滴劑, 中藥藥材, 中藥藥膏, 中藥藥酒, 中藥製劑, 中藥製粉, 中藥貼, 中藥酒製劑, 中

藥飲片, 乳糖, 乳脂 ,乾癬藥劑, 乾製藥用菌, 人參, 人參製品（口服液）,人參製品（片劑）, 人參

製品（粉劑）, 人參製品（顆粒劑）, 人參靈芝孢子粉（藥用食品）, 人工受精用精液, 人用中藥製

劑, 人用和獸用微量元素製劑, 人用局部性抗黴菌藥品, 人用微量元素製劑, 人用殺菌劑, 人用

生物製劑, 人用疫苗, 人用荷爾蒙, 人用藥, 人用藥品, 人用藥油, 人用防蚊液, 人用驅蚊貼片, 代

用血漿, 以礦物質為主的健康食品補充劑, 以維他命為主的健康食品補充劑, 伽瑪血球蛋白製

劑, 便秘舒緩劑, 保健茶包（中草藥）, 假牙用瓷料, 假牙粘合劑, 假牙粘膠劑, 健康營養食品（醫

藥用）, 健康補品（中草藥）, 健康食品添加劑（醫用）, 健神經劑, 催生劑, 傷風感冒製劑, 傷風

油, 免疫試驗用藥品, 免疫調節藥劑, 內服中成藥品, 內服保健藥丸（醫用）, 內服及外用藥酒, 冰

箱用吸味包, 冰箱除臭劑（去味劑）, 凍傷用藥劑, 凍傷用藥膏, 凍傷藥膏, 凍瘡製劑, 出牙劑, 分

析及醫學用稀釋藥劑, 利尿劑, 助消化之胰島激素補充劑, 動物用含藥性洗滌劑, 動物用殺菌劑, 

動物用消毒劑, 動物用藥品, 動物用衛生製劑, 動物用防寄生蟲套圈, 動物用防寄生蟲頸圈, 動物

蹄用膠合劑, 動物蹄用膠粘劑, 包紥繃帶, 包紮傷口用繃帶, 化學原料藥, 化學盥洗室用消毒劑, 

化學藥物製劑, 化學避孕劑, 化學驅蟲驅蚊劑, 北美黃連堿, 卵磷脂粉（藥用）, 卵磷脂顆粒（藥

用）, 去濕茶, 去頭皮屑的藥物製劑, 參花消渴茶, 參茸, 參茸製品, 及靈芝孢子粉（醫用）, 口服用

胎盤素膠囊（醫用）, 口服疫苗（醫用）, 口服藥液, 口瘡及飛滋治療蜜劑, 口腔止痛劑, 口腔消炎

劑, 古拉爾氏水（稀次醋酸鉛溶液）, 可卡因, 可調節血脂藥, 各類男女催情醫藥, 吊膿膏, 含汞藥

劑, 含礦物質之營養補充品, 含維他命之營養補充品, 含蛋白質之營養添加劑（藥用）, 含蛋白質

之營養粉（藥用）, 含蛋白質乳劑（藥用）, 含酵母菌之樟芝營養補充劑（藥用）, 含長白山人參成

份的醫用營養食品, 含鴉片製劑, 吸收式失禁用尿布褲, 咳嗽糖漿（藥用）, 咳嗽藥糖（藥用）, 哺

乳用墊, 唾液刺激藥品, 喘咳膏, 嗅鹽, 器官治療劑, 土壤消毒劑, 土壤消毒製劑, 坐瘡藥劑, 培養

細菌用的溶劑, 培養細菌用肉湯, 填塞牙孔用料, 填塞牙模用料, 填牙材料, 外傷藥用棉, 外用中

藥止痛噴劑, 外用擦劑（醫用）, 外用藥油, 外用藥物, 外用藥膏, 外科包紮物, 外科和矯形用黏固

劑, 外科或整型外科用骨頭結合物, 外科手術用布（織物）, 外科手術用無菌布, 外科手術用通氣

膠布, 外科敷料, 外科用潤滑軟膏（醫用）, 外科用紗布, 外科用織物, 外科用肩繃帶, 外科移植物

（活組織）, 大蒜油丸（醫用）, 大蒜油粉（醫用）, 大蒜精膠囊（醫用）, 大豆異黃酮, 天然卵磷脂, 

天然大蒜精（藥用）, 天然營養補充劑（藥用）, 失禁吸收襯褲, 失禁用尿布, 失禁用尿褲, 女性衛

生巾 ,女性衛生用品, 婦女陰道灌洗藥劑, 嬰兒乳粉, 嬰兒奶粉, 嬰兒用含乳麵粉, 嬰兒米粉, 嬰兒

豆奶粉, 嬰兒食品, 嬰兒食品罐頭, 嬰兒食物, 嬰兒麥粉, 安眠藥, 安神藥劑, 小麥黑穗病化學處理

劑, 尼古丁減除劑（醫用）, 山藥粉（藥用）, 已裝藥急救箱, 巴豆莖皮, 幼蟲驅除劑, 強心劑（醫

用）, 微生物用營養物質, 心臟血管用藥, 心臟顯影劑, 心電圖描記器電極用化學導體, 急救箱

（備好藥的）, 感冒傷風素（膠囊）, 感冒液, 懷孕診斷用化學劑, 懷孕診斷用化學製劑, 成人紙尿

褲, 成人紙尿片, 戒煙助劑, 戒煙口嚼藥錠, 打蟲藥, 抑制黴菌生長藥劑, 抑菌護手膜（藥用）, 抗

厭氧性藥品, 抗嘔劑, 抗尿酸劑, 抗帕金森症藥劑, 抗心律不整劑, 抗心律不整藥品, 抗心絞痛

劑, 抗惡性腫瘤劑, 抗憂鬱藥劑, 抗氧化營養補充劑, 抗氧化藥劑, 抗汗藥劑, 抗潰瘍藥劑, 抗濾

過性病原體藥劑, 抗牙周病治療劑, 抗生素, 抗病毒藥劑, 抗痙攣藥, 抗痢疾藥劑, 抗瘧疾藥劑, 

抗癌劑, 抗癲癇藥, 抗癲癇藥劑, 抗組織胺藥劑, 抗結核病藥劑, 抗菌素, 抗血液栓塞劑, 抗過敏

藥劑, 抗隱花植物製劑, 抗風濕病圈環, 抗高血壓藥品, 抗齲齒藥劑, 拇囊炎襯墊, 捕蒼蠅用粘膠, 

捕蠅粘膠劑, 排毒丸（醫用）, 排毒生肌膏（膏藥）, 排汗藥, 控制皮膚色素之生理藥物, 提神藥

劑, 提高人體免疫力的的保健食品（醫用）, 搽劑, 支氣管擴張劑（藥用）, 支氣管擴張製劑, 放射

性藥品, 放射線用造影劑（醫用）, 散劑（藥用）, 整腸劑, 敷料紗布, 敷藥用材料, 斑蝥粉, 月經墊, 

月經帶, 月經栓, 月經用墊, 月經用止血棉, 月經短內褲, 月經繃帶, 月經衞生用品, 月見草油膠囊

（藥用）, 杏仁、薄荷糖為主要原料製成的保健食品（醫用）, 枇杷汁（藥用）, 枇杷膏（藥用）, 枇

杷露（藥用）, 果寡糖漿（藥用）, 栓劑, 棉球（醫用）, 棉花（醫用）, 棉花棒（醫用）, 棒狀硫黃（消

毒劑）, 植物纖維減肥片（藥用）, 樟腦丸, 樟腦油（醫用）, 樟芝營養滋潤劑（醫用）, 樟芝營養補

充品（醫用）, 樟芝片（醫用）, 樟芝發酵液（醫用）, 樟芝粉末（醫用）, 樟芝粒（醫用）, 樟芝精

（醫用）, 樟芝膠囊（醫用）, 樟芝茶（醫用）, 樟芝錠（醫用）, 樟芝降血糖（醫用）, 橡皮膏, 止咳

丸, 止咳劑, 止咳露, 止汗劑, 止瀉劑, 止痙攣病藥, 止痛劑, 止痛油, 止痛膏, 止痛藥, 止痛製劑, 

止癢丸, 止癢水, 止血劑, 止血散, 止血栓, 止血用藥劑, 止血藥, 止血藥條, 殺寄生蟲劑, 殺寄生

蟲藥, 殺微生物劑, 殺滅有害動物製劑,殺真菌劑, 殺精子劑, 殺菌劑, 殺菌啫喱, 殺菌濕紙巾, 殺
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菌用品, 殺蟎劑, 殺蟲劑, 殺蟲噴霧劑, 殺蟲產品, 殺蟲藥片, 殺蟲藥粒, 殺鼠劑, 毒藥, 毛髮促生

劑, 氣喘茶, 氧氣浴盆, 氨基酸溶液, 水劑（藥用化學製劑）, 汗足藥, 汞軟膏, ,污物消毒劑, 汽車

芳香劑, 油劑（傷風油）, 油劑（清涼油）, 油劑（風濕油）, 治咳嗽藥, 治小麥枯萎病（黑穗病）的

化學製劑, 治氣喘藥, 治燙傷油膏, 治疣藥筆, 治痔劑, 治療中樞神經異常製劑, 治療乳癌之藥品, 

治療人類耳疾用藥品, 治療便秘的藥物, 治療凝血素元過低之藥品, 治療呼吸器官藥物, 治療喉

嚨不適之膠囊, 治療官能性勃起障礙之藥品, 治療心律不整之藥劑, 治療心臟血管疾病之藥劑, 

治療新陳代謝治劑, 治療曬傷軟膏, 治療淋浴用海水, 治療燒傷液劑紗布, 治療燒傷液製劑, 治

療燒傷製劑, 治療牙齒藥劑, 治療皮膚病之藥劑, 治療血管疾病用血漿補強對抗劑, 治療身體痿

症的中成藥, 治療青春痘藥劑, 治療頭皮藥劑, 治療風濕用環, 治糖尿病藥劑, 治花柳劑, 治葡蚜

用化學製劑, 治藤蔓病化學藥劑, 治遺尿劑, 治頭痛藥品, 治頭痛藥條, 治頭皮屑的藥劑, 治風濕

藥劑, 治骨軟劑, 泥敷劑, 注射用胎盤素（醫用）, 注射用葡萄糖（醫用）, 注射疫苗（醫用）, 洋參

沖劑, 洋地黃甘, 洗浴藥劑, 洗腎藥劑, 浴用氧氣, 浴用治療劑, 浴用泥漿, 海洋生物鈣（藥用）, 海

藻片（藥用）, 浸製藥液, 浸泡藥劑, 浸藥液的薄紙, 浸藥液的衛生紙, 浸製藥液, 消化劑（藥用）, 

消毒丸（膠囊）（藥用）, 消毒劑, 消毒啫喱, 消毒棉, 消毒水, 消毒用品, 消毒紙巾, 消毒藥水, 消

滅有害動物製劑, 消滅有害植物製劑, 消炎劑, 消炎藥水, 消炎製劑, 消炎鎮痛劑, 消炎鎮痛貼布, 

消痔丸, 消肝丸（藥用）, 消腫膏, 消除靜脈腫脹劑, 淋巴液製劑（藥用）, 淋巴球T細胞單株抗體

（藥用）, 淨化劑, 淨化製劑（藥用）, 深海鮭魚油, 清涼油（醫用）, 添加劑（醫用）, 清除橡皮膏

溶劑, 減肥用藥劑, 減肥茶（醫用）, 減肥藥, 減肥降脂丸（藥用）, 溫泉水, 滅乾朽真菌製劑,滅幼

蟲劑, 滅微生物劑, 滅蠅劑, 滅鼠劑, 滋補品（藥用）, 漂白粉（消毒）, 口劑（藥用）, 漱口水（藥

用）, 潤腸通便的口服液（粉劑）（藥用）, 潤腸通便的口服液（顆粒劑）（藥用）, 濃縮藥粉, 濃縮

蛋白質粉（藥用）, 濕疹藥劑,  瀉劑, 瀉藥, 灌腸劑, 炭纖維移植活體素, 烏頭堿, 煙熏錠劑, 煙精

（殺蟲劑）, 無菌試劑（醫療用）, 煎好的藥, 薰蒸棒, 薰蒸用棍 ,薰蒸香錠, 燒傷治療藥劑, 燙火

藥品, 營養滋補劑（藥用）, 營養片（藥用）, 營養補充劑（藥用）, 營養補充品（藥用）, 營養補充

膠囊（藥用）, 營養補劑（藥用）, 營養補助劑（藥用）, 營養食品（藥用）, 營養食品補充物（藥

用）, 片劑（藥用化學製劑）, 牙填料, 牙填料劑, 牙根管治療劑, 牙模用料, 牙洞填充物, 牙用光潔

劑, 牙用氟化藥物, 牙用研磨粉, 牙用粘合劑, 牙科光潔劑, 牙科用印模材料, 牙科用橡膠, 牙科用

汞化物, 牙科用汞合金, 牙科用研磨劑, 牙科用粘固粉, 牙科用粘膠劑, 牙科用藥, 牙科用藥劑, 牙

科用貴重金屬合金, 牙科用金汞合金, 牙科用麻醉劑, 牙蠟, 醫用造型蠟, 牙醫製模用蠟, 牙齒生

長促進劑, 牙齒粘膠劑, 牙齒結石用藥劑, 牛初乳片（藥用）, 牛痘疫苗, 牛蠅驅除用油（藥用）, 

牲畜用洗滌劑, 狗用洗淨藥劑, 狗用洗滌劑, 狗用洗滌液, 狗用藥水, 狗用驅蟲劑, 狗用驅蟲藥, 猴

棗散（醫用）, 獸用化學製劑（醫用）, 獸用氨基酸, 獸用洗滌劑, 獸用衛生用品, 獸用衛生製劑

（醫用）, 獸藥, 獸醫用化學製劑, 獸醫用油脂, 獸醫用洗液, 獸醫用生物製劑, 獸醫用藥, 獸醫用

製劑, 獸醫用酶, 獸醫用酶製劑, 玉屏風散（藥用）, 王漿（醫用）, 玫瑰花（藥用）, 珍珠層粉（藥

用）, 珍珠粉（藥用）, 球根牽牛製瀉藥, 環境衛生用消毒劑, 甘汞, 甘油磷酸酯, 甘草（藥用）, 甘

香酒（藥物製劑）, 生化藥品, 生物藥品, 生理用襯墊, 生髮丸（藥用）, 生髮水（藥用）, 生髮精

（藥用）, 生髮膏（藥用）, 生髮藥水（藥用）, 礦物質營養補充品, 礦物食品添加劑, 祛風活絡油

（藥油）, 神經安定劑（藥用）, 神經強健劑（藥用）, 神經性頭痛藥品, 穀類加工的副產品（醫

用）, 空氣淨化劑, 空氣淨化製劑, 空氣清新劑, 空氣清淨劑, 空氣清潔劑, 竹醋液（醫用）, 節食

或醫藥用澱粉, 粘蠅紙, 粘蠅膠, 糖尿病人食用麵包, 糖尿病患者用之營養物（醫用）, 糜爛性毒

劑, 紅藥水, 紅血球素, 納豆膠囊, 純中藥空氣殺菌劑, 純靈芝破壁孢子粉（醫用）, 細菌培養劑, 

細菌培養媒介, 細菌毒藥, 絆創膏（藥用）, 經皮輸給之麻醉劑, 綜合礦物質製劑, 綜合維他命, 綠

藻片（藥用）, 綠藻粉（藥用）, 綠藻粒（藥用）, 綠藻錠（藥用）, 維他命丸, 維他命健康產品, 維

他命劑, 維他命片, 維他命膠囊, 維他命補充劑, 維他命鈣片, 維生素製劑, 緊身內褲襯裡（衛生

用）, 緩和便秘的藥物, 縫合皮膚傷口用膠布, 縮子宮藥（醫用）, 繃帶, 繃敷材料（醫用）, 繃敷藥

品, 纖維減肥粉（醫用）, 耳用滴劑（藥用）, 肉蓗蓉（藥用）, 肉食果蔬罐頭（嬰兒用）, 肌肉關節

疼痛治痛功效的藥油, 肌肉鬆弛劑（藥用）, 肝炎檢驗試劑, 肝臟保護藥劑, 肝藥, 肥皂樟腦搽劑, 

胃丸, 胃乳（醫用）, 胃藥, 胎盤素膠囊（醫用）, 胎盤誘導藥（醫用）, 胡蘿蔔素（醫用）, 胰島素製

劑（醫用）, 胺基酸製劑（醫用）, 能吸附的填塞物, 脈管擴大劑（醫用）, 脫脂棉, 腎氣丹（醫用）, 

腐蝕性筆, 腦保健品（醫用）, 腳戴除雞眼環, 腳用止汗劑, 腸胃中成藥品, 腹膜滲析藥液, 膏劑

（藥用）, 膏布（藥用）, 膏藥, 膠囊（藥用）, 膠布, 膠布石膏, 膽汁排泄藥, 臟器保存灌流液之人
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工血液（醫用）, 臟器治療劑（醫用）, 臨床用脂質注射液（醫用）, 臨床試驗用製劑（醫用）, 興奮

劑（醫用）, 芥子敷劑紙, 芥子泥敷劑, 芥子膏藥, 芥子膏藥紙, 芥末膏藥, 花旗參, 花粉類營養品

（醫用）, 芳香劑, 苦茶油丸（醫用）, 茶劑（藥用）, 茶包（藥用）, 草本製品（藥用）, 草藥, 草藥茶

（藥用）, 草藥製品（藥用）, 荷爾蒙製劑（醫用）, 菇蕈多醣體膠囊（藥用）, 菇蕈菌絲體膠囊

（藥用）, 菝葜（醫用）, 葡萄籽精華素（藥用）, 蒽油（殺寄生蟲用）, 薄荷油（醫用）, 薄荷精（醫

用）, 薄荷腦（醫用）, 薄荷醇, 薰香片（中草藥）, 藍藻（螺旋藻片）（藥用）, 藍藻片（藥用）, 藍藻

粉（藥用）, 藍藻粒（藥用）, 藍藻精（藥用）, 藍藻錠（藥用）, 藥品膠囊, 藥散, 藥材, 藥枕, 藥水, 

藥油, 藥浴用海水, 藥浸棗, 藥片, 藥物膠囊, 藥物飲料, 藥用乙醚, 藥用乙醛, 藥用乙醛（中醫藥藥

酒）, 藥用保健營養產品, 藥用兒茶, 藥用助消化劑, 藥用化學製劑, 藥用口服液, 藥用口香糖, 藥

用喉片, 藥用喉糖, 藥用噴劑, 藥用大黃根, 藥用小蘇打, 藥用或醫用水劑, 藥用或醫用片劑, 藥用

或醫用膏劑, 藥用或醫用貼劑, 藥用或醫用酊劑, 藥用搽劑, 藥用木炭, 藥用杏仁乳, 藥用松節油, 

藥用栓劑, 藥用根塊植物, 藥用桉樹, 藥用桉樹腦, 藥用棓酸, 藥用植物, 藥用植物根, 藥用植物飲

品, 藥用樹皮, 藥用氧化鎂, 藥用氨基酸, 藥用水合氯醛, 藥用沉澱泥, 藥用消毒劑, 藥用溴, 藥用

營養品, 藥用營養食品, 藥用片劑, 藥用牛奶酵素, 藥用甘草粉, 藥用甲醛, 藥用的草藥飲料, 藥用

皮膚膏, 藥用真菌提取物, 藥用硝酸氧鉍, 藥用硫華, 藥用碘, 藥用碘化物, 藥用竹醋液, 藥用糖, 

藥用糖果, 藥用纖維素脂, 藥用纖維素醚, 藥用纖體健康食品, 藥用膏劑, 藥用膠, 藥用膠丸, 藥

用膠囊, 藥用膠布, 藥用膠棉, 藥用芥末, 藥用苛性鹼, 藥用茶, 藥用茶包, 藥用草藥, 藥用草藥茶, 

藥用蛇麻子浸膏, 藥用蛇麻腺, 藥用補身食品, 藥用護膚劑, 藥用軟膏, 藥用鄰甲氧基苯酚, 藥用

酒, 藥用酒石乳劑, 藥用酯, 藥用酵素, 藥用酸, 藥用醋酸乳, 藥用醋酸鹽, 藥用針劑, 藥用鈉鹽, 

藥用鉍製劑, 藥用錠劑, 藥用鎮靜油, 藥用食品, 藥用飲料, 藥用香料, 藥用魚粉, 藥用鷄精, 藥用

鹼性碘化物, 藥用麥角, 藥用麵粉, 藥用龍膽, 藥粉, 藥膏, 藥膏藥品, 藥膠囊, 藥茶, 藥草, 藥草製

品, 藥製糖果, 藥製糖果（醫用）, 藥貼, 藥貼膠布, 藥酒, 蘆薈（醫用）, 蟲草精（醫用）, 蚊怕水, 

蚊香, 蛋白牛奶, 蛋白質之營養添加劑（醫用）, 蛋白質營養補充品（醫用）, 蛋白質片（醫用）, 蛋

白質粉（醫用）, 蜂王精（醫用）, 蜂皇漿（醫用）,蜂膠（醫用）, 蜂蜜（醫用）, 蟲草精華（醫用）, 

蟲草膠囊（醫用）, 血液製品（醫用）, 血清, 血清療法用藥劑, 血清醫療藥劑, 血漿, 血球蛋白注射

劑（醫用）, 血管收縮劑（醫用）, 血紅蛋白, 血紅蛋白元, 血色蛋白元, 衛生墊, 衛生女褲, 衛生栓, 

衛生棉, 衛生棉墊, 衛生棉條, 衛生止血棉塞, 衛生毛巾帶（毛巾）, 衛生消毒劑, 衛生球, 衛生用品

及藥品, 衛生短內褲, 衛生緊身內褲, 衛生繃帶, 衛生藥品, 衛生襯褲, 衛生護墊, 衣服和紡織品用

除臭劑, 補健藥, 補充營養品（藥用）, 補充營養飲料（藥用）, 補劑（藥用）, 補品（藥用）, 補牙

材料, 補牙材料牙燭, 補腎丸, 補藥（醫用）, 補藥（藥）, 補血丸（醫用）, 補血劑（醫用）, 製微生

物用培養物, 複合氨基酸片（醫用）, 複合維生素B片, 複合維生素C片, 西洋參製品, 西藥, 西藥

之原料藥, 西藥劑, 西藥品, 西藥藥丸, 西藥藥膏布, 解毒丸（醫用）, 解毒片（醫用）, 解熱劑, 解

熱藥劑, 解熱退燒劑, 調節血壓的茶葉製品（醫用）, 調經丸, 護墊, 護膚藥劑, 貼劑（藥用化學製

劑）, 貼劑（醫用）, 賴氨酸鹽（醫用）, 贅瘤預防劑（醫用）, 超音波診斷用傳導液, 跌打擦劑, 跌

打膏藥, 跌打藥丸, 跌打藥油, 跌打酒, 跌打酒（藥用）, 跌打風濕膏（膏藥）, 車用香座, 輕便藥箱

（已裝藥的）, 輕瀉劑, 農藥, 退燒藥, 通便劑, 通氣膠布, 造血劑, 避孕栓劑, 避孕藥, 酸痛跌打損

傷敷藥, 醫學用試管內診斷劑, 醫用X光造影劑, 醫用三碘甲烷, 醫用佐藥, 醫用健康營養食品, 

醫用催乾劑, 醫用冷敷貼布, 醫用凝膠, 醫用礦脂, 醫用化學製劑, 醫用南美牛奶菜的乾皮, 醫用

卵磷脂, 醫用去垢劑, 醫用及獸醫用細菌學研究製劑, 醫用及獸醫用細菌製劑, 醫用口服液, 醫用

口服藥品, 醫用口香糖, 醫用同位素, 醫用喹啉, 醫用填料, 醫用奎寧, 醫用安果斯都拉樹皮, 醫用

微生物培養劑, 醫用或獸醫用化學試劑, 醫用或獸醫用微生物培養基, 醫用或獸醫用微生物培養

體, 醫用或獸醫用微生物製劑, 醫用手鐲, 醫用指環, 醫用放射性物質, 醫用敷料, 醫用栓劑, 醫用

棉, 醫用棉絨, 醫用樟腦, 醫用樟腦油, 醫用橡皮膏, 醫用檢查用水溶性潤膚凍膏, 醫用止痛製劑, 

醫用氣體, 醫用氧, 醫用水蛭, 醫用油, 醫用油脂, 醫用浴劑, 醫用浸液, 醫用淋浴鹽 ,醫用減肥茶, 

醫用漱口劑, 醫用漱口水, 醫用潤髮脂, 醫用澱粉酶, 醫用激素, 醫用煙藥草, 醫用無煙草香煙, 醫

用無煙葉香煙, 醫用煙燻草藥, 醫用煙草藥, 醫用薰蒸製劑, 醫用營養品, 醫用營養添加劑, 醫用

營養物品, 醫用營養補充品, 醫用營養食品, 醫用營養食物, 醫用營養飲料, 醫用牙用光潔劑, 醫

用甘油, 醫用生物製劑, 醫用生物鹼, 醫用發酵乳劑, 醫用白朊製劑, 醫用白朊食品, 醫用眼罩, 醫

用破斧木, 醫用碘酊, 醫用礦泉水, 醫用糖果, 醫用糖漿, 醫用繃帶, 醫用膠, 醫用膠布, 醫用膠帶, 

醫用芥子油, 醫用芥末軟膏, 醫用苦木藥, 醫用茴香, 醫用葡萄糖, 醫用蓖麻油, 醫用薄荷, 醫用藤
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黃, 醫用藥丸, 醫用藥油, 醫用藥物, 醫用藥膏, 醫用藥草, 醫用蛋白質, 醫用血, 醫用衛生製劑, 醫

用製藥, 醫用角叉菜, 醫用診斷劑, 醫用診斷製劑, 醫用過氧化氫, 醫用酒石, 醫用酒精, 醫用酚

（苯）, 醫用酵素, 醫用酶, 醫用酶製劑, 醫用金雞納樹皮, 醫用針劑, 醫用鉀鹽, 醫用鐳, 醫用陀螺

狀羯布羅香油（香膏）, 醫用雜酚油, 醫用電解質製劑, 醫用頭痛藥品, 醫用頭髮增長劑, 醫用食

慾抑制劑, 醫用食物營養製劑, 醫用食用營養製劑, 醫用飼料添加劑, 醫用香煙, 醫用香膏, 醫用

骨筋藥丸, 醫用鹽, 醫用麝香草酚, 醫用麥乳精飲料, 醫用鼴鼠皮, 醫用X光造影劑, 醫療用凝膠, 

醫療用口腔洗淨劑, 醫療用古柯鹼, 醫療用塞藥, 醫療用微生物用營養物質, 醫療用放射性物質, 

醫療用放射線造影劑, 醫療用斑蝥酸鹽粉, 醫療用杏仁乳劑, 醫療用橡皮膏, 醫療用氣體, 醫療用

氯化銨錠劑, 醫療用油, 醫療用洗淨劑, 醫療用浴劑, 醫療用浴泥, 醫療用浴鹽, 醫療用消化劑, 醫

療用溫泉水, 醫療用烏頭鹼, 醫療用煙草, 醫療用石灰製劑, 醫療用碘, 醫療用碘酊, 醫療用磷酸

甘油, 醫療用礦泉水, 醫療用糖, 醫療用紗布, 醫療用膠, 醫療用膠帶, 醫療用芥末油, 醫療用茴

香, 醫療用荷爾蒙, 醫療用葡萄糖, 醫療用血液, 醫療用衛生輔助材料及用品, 醫療用製酸劑, 醫

療用診斷劑, 醫療用造影劑, 醫療用酒石, 醫療用酒精, 醫療用鎮痛軟膏, 醫療用雪茄, 醫療用顯

影劑, 醫療用香膠製劑, 醫療用骨頭結合劑, 醫療用鹽, 醫療用麥芽乳, 醫療用黴菌, 醫療診斷用

造影劑, 醫療食品, 醫藥, 醫藥中間體, 醫藥丸, 醫藥原藥, 醫藥擦劑, 醫藥敷料, 醫藥松節油, 醫

藥營養品, 醫藥用乾製食用菌, 醫藥用亞麻仁（粉）, 醫藥用亞麻子, 醫藥用亞麻子餅粉, 醫藥用

保健飲品, 醫藥用品, 醫藥用日曬傷劑, 醫藥用日防曬劑, 醫藥用曬傷劑, 醫藥用杏仁牛奶, 醫藥

用松節油, 醫藥用松脂油, 醫藥用果膠, 醫藥用櫻桃李樹皮, 醫藥用沖劑飲品, 醫藥用泥漿, 醫藥

用洗劑, 醫藥用洗液, 醫藥用活性碳, 醫藥用潔劑, 醫藥用澱粉, 醫藥用營養品, 醫藥用牛奶發酵

劑, 醫藥用甘草, 醫藥用甘草莖, 醫藥用石灰製劑, 醫藥用磷酸鹽, 醫藥用糖漿, 醫藥用紅樹皮, 醫

藥用胃蛋白酶, 醫藥用腐蝕（桿）劑, 醫藥用腖, 醫藥用芥末, 醫藥用苯酚, 醫藥用茴香油, 醫藥用

草本, 醫藥用草本製成品, 醫藥用薄荷, 醫藥用蜂花水, 醫藥用酒石, 醫藥用酚（苯）, 醫藥用酵

母, 醫藥用酵母菌, 醫藥用錠劑, 醫藥用顆粒沖劑, 醫藥用麥片, 醫藥用麥芽, 醫藥製劑, 野生西洋

參製品, 金銀花（醫用）, 鈣片, 鈣粉, 鈣質及維他命D製劑, 鈣質維他命製劑, 鉛水, 鎮定劑, 鎮痛

劑, 鎮靜劑, 鎮靜藥, 鐵鋅鈣葉酸片（醫用）, 關節內視鏡手術用玻尿酸（醫用）, 關節炎藥（醫

用）, 防寄生蟲製劑, 防尿製劑, 防日曬藥膏, 防疫用藥劑, 防腐劑, 防腐棉, 防虻油, 防蚊產品（藥

用）, 防蛀劑, 防蛀油, 防蛀牙用藥劑, 防蛀紙, 防風濕手鐲, 防風濕指環, 防風濕病圈環（醫用）, 

降糖沖劑（藥用）, 降膽固醇藥劑, 除口臭藥, 除尿酸劑（藥用）, 除牙斑藥劑, 除草劑, 除藻劑, 除

蛞蝓劑, 除蟲菊粉, 除雞眼藥物, 除黴化學製劑, 陰道清洗液, 隱形眼鏡保存液, 隱形眼鏡清洗液, 

隱形眼鏡清潔劑, 隱形眼鏡清潔液, 隱形眼鏡用洗淨劑, 隱形眼鏡用溶液, 隱形眼鏡酵素清潔片, 

雙氧水（醫用）, 雞眼治療藥, 雞眼藥膏, 雪梨膏（醫用）, 靈芝（藥用）, 靈芝丸（藥用）, 靈芝孢子

粉（藥用）, 靈芝提取物（藥用）, 靈芝片（藥用）, 靈芝精（藥用）, 靈芝精丸（藥用）, 靈芝精粉

（藥用）, 靈芝膠囊（藥用）, 靈芝茶（藥用）, 靈芝藥品, 非個人用除臭劑, 面皰治療藥劑, 預防頭

髮脫落用藥劑, 頭痛用藥品, 頭皮屑治療藥劑, 類固醇, 類固醇藥膏, 風濕油（藥用）, 風濕膠布

（藥用）, 風濕鎮痛藥, 飛滋止痛劑（藥用）, 食慾壓抑劑（醫用）, 食用植物纖維（非營養性）, 食

用營養藥片, 食用菌提取物（醫用）, 香港腳藥膏, 馬錢子, 馬錢子堿, 驅昆蟲劑, 驅梅毒劑（醫

用）, 驅腸蟲藥, 驅蚊貼, 驅蟲劑, 驅蟲劑（人或獸用）, 驅蟲用香, 驅蟲藥, 驅風油（藥用）, 驅風

跌打酒（藥用）, 驗孕製劑, 驗孕試劑（醫用）, 骨膠原（醫用）, 骨骼用藥, 高含量羊胎素（藥用）, 

高含量魚油, 高麗人參, 高麗人參製品, 魚油, 魚油丸, 魚油膠囊, 魚粉營養補充品, 魚肝油, 鮫魚

油丸, 鮫魚油膠囊, 鮭魚油, 鮭魚油丸, 鮭魚油膠囊, 鯊魚軟骨粉, 鯊魚軟骨素膠囊（粉）, 鯊魚軟

骨素製劑, 鯊魚軟骨膠製劑, 鰻魚髓油丸, 鴉片, 鴉片製劑, 麻醉劑, 麻醉劑（局麻藥）, 麻醉劑

（麻醉藥）, 麻醉藥, 黏鼠板, 黨參, 鼠藥, 鼻敏感丸（藥用）, 齒槽潰膿藥。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088307

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10
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[730] 申請人 Requerente : Harvey Fresh (1994) Ltd

 地址 Endereço : First Floor, 1318 Hay Street, West Perth 6005 Western Australia, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e bebidas à base de leite incluindo mas não limitado a bebidas à base de leite simples 

e leite gordo aromatizado e com baixo teor de gordura; queijo e produtos de queijo; iogurte 

incluindo mas não limitado a iogurte com sabor a fruta e iogurtes com baixo teor de gordu-

ra e bebidas à base de iogurte; cremes nesta classe; produtos lácteos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088308

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : Harvey Fresh (1994) Ltd

 地址 Endereço : First Floor, 1318 Hay Street, West Perth 6005 Western Australia, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Sumos de frutas e de produtos hortícolas; bebidas à base de sumo de frutas sem álcool; 

sumo de frutas cordial; bebidas à base de sumo de frutas frescas; bebidas de sumo de fruta 

multivitamínico (para fins não medicinais); sumos e bebidas de fruta com poucas calorias; 

águas de nascente gaseificadas; água engarrafada (para fins não medicinais); água potável; 

águas naturais de nascente (para fins não medicinais); água para beber (excepto para uso 

medicinal).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088309

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : Harvey Fresh (1994) Ltd

 地址 Endereço : First Floor, 1318 Hay Street, West Perth 6005 Western Australia, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e bebidas à base de leite incluindo mas não limitado a bebidas à base de leite simples 

e leite gordo aromatizado e com baixo teor de gordura; queijo e produtos de queijo; iogurte 

incluindo mas não limitado a iogurte com sabor a fruta e iogurtes com baixo teor de gordu-

ra e bebidas à base de iogurte; cremes nesta classe; produtos lácteos nesta classe.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088310

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : Harvey Fresh (1994) Ltd

 地址 Endereço : First Floor, 1318 Hay Street, West Perth 6005 Western Australia, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Sumos de frutas e de produtos hortícolas; bebidas à base de sumo de frutas sem álcool; 

sumo de frutas cordial; bebidas à base de sumo de frutas frescas; bebidas de sumo de fruta 

multivitamínico (para fins não medicinais); sumos e bebidas de fruta com poucas calorias; 

águas de nascente gaseificadas; água engarrafada (para fins não medicinais); água potável; 

águas naturais de nascente (para fins não medicinais); água para beber (excepto para uso 

medicinal).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088311

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : 嶺南藥廠（香港）有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍旺角上海街467號地下 

 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 藥油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088312

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : 嶺南藥廠（香港）有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍旺角上海街467號地下 

 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 藥油。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088313

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : 嶺南藥廠（香港）有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍旺角上海街467號地下 

 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 藥油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088314

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : 嶺南藥廠（香港）有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍旺角上海街467號地下 

 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 藥油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088315

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : 嶺南藥廠（香港）有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍旺角上海街467號地下 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥膏。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088316

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : 嶺南藥廠（香港）有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍旺角上海街467號地下 

 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 : 5

[511] 產品 Produtos : 藥油。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088322

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/10

[730] 申請人 Requerente : 東方造國際生物科技開發集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門得勝馬路28D號華力花園8樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 非醫藥保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白，黃，綠，棕，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088323

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : FEATHER, TIMOTHY ROBERT JOHN

 地址 Endereço : Avenida de Venceslau de Morais Nº 157, Ind. Kek Seng, 10 andar N, Macau

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/088324

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : FEATHER, TIMOTHY ROBERT JOHN

 地址 Endereço : Avenida de Venceslau de Morais Nº 157, Ind. Kek Seng, 10 andar N, Macau

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 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 : 紅色，白色，灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088325

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : FEATHER, TIMOTHY ROBERT JOHN

 地址 Endereço : Avenida de Venceslau de Morais Nº 157, Ind. Kek Seng, 10 andar N, Macau

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 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 : 紅色，白色，灰色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088326

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : FEATHER, TIMOTHY ROBERT JOHN

 地址 Endereço : Avenida de Venceslau de Morais Nº 157, Ind. Kek Seng, 10 andar N, Macau

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 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 : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，白色，灰色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/088327

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : FEATHER, TIMOTHY ROBERT JOHN

 地址 Endereço : Avenida de Venceslau de Morais Nº 157, Ind. Kek Seng, 10 andar N, Macau

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/088328

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : 澳能科技發展有限公司 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路223及225號南光大廈8樓D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 : 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 : 深啡色(Pantone 731C)，淺啡色(Pantone 730C)，淺啡色(Pantone 729C)，淺啡色(Pantone 

728C)，淺綠色(Pantone 382C)，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088329

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : ADELHOLZENER ALPENQUELLEN GMBH

 地址 Endereço : St. Primus-Str. 1-5 D-83313 Siegsdorf, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais e águas gasosas, águas de mesa e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de 

fruta.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088330

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11
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[730] 申請人 Requerente : ADELHOLZENER ALPENQUELLEN GMBH

 地址 Endereço : St. Primus-Str. 1-5 D-83313 Siegsdorf, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fru-

ta; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088333

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[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 : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; detergentes excepto os de uso em operações de fabrico e para fins medicinais; den-

tífricos; colutórios excepto para fins medicinais; preparações cosméticas para os cuidados 

da pele, nomeadamente, cremes, loções para a pele, loções de leite, óleos de limpeza, cre-

mes de limpeza, espumas de limpeza, geles de limpeza; preparações cosméticas para ma-

quilhagem, nomeadamente, bases, pós para o rosto, blush, delineadores de olhos, sombras 

para os olhos, rímel, produtos de maquilhagem para as sobrancelhas, batons; preparações 

cosméticas de protecção solar, nomeadamente, cremes de protecção solar, loções de pro-

tecção solar; preparações cosméticas para cuidados com o corpo, nomeadamente, loções 

para o corpo, cremes para o corpo, champôs para o corpo, sabões para o corpo, cremes 

para as mãos, verniz para unhas, produtos para remover o verniz das unhas; preparações 

cosméticas para o banho, nomeadamente, sais de banho, óleos de banho, cremes de banho, 

geles de banho; preparações cosméticas para os cuidados do cabelo, nomeadamente, cham-

pôs, produtos para enxaguar o cabelo, produtos amaciadores para o cabelo, sprays para o 

cabelo, espumas para o cabelo, cremes para o cabelo, ceras para o cabelo, tónicos capilares; 

água de toilette; desodorizantes para os cuidados do corpo; loções para depois de barbe-

ar; preparações para barbear; perfumes; produtos aromáticos (óleos essenciais); incensos 

e fragâncias; unhas postiças; adesivos para a fixação de unhas postiças; pestanas postiças; 

adesivos para a fixação de pestanas postiças.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088334

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.
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 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Pastas diplomáticas; mochilas; sacos para desporto; sacos de praia; sacos para livros; pastas 

para documentos; porta-cartões de apresentação sob a forma de carteiras; porta-cartões 

de visita sob a forma de carteiras; sacos de lona para compras; sacos de rede para com-

pras; bagagem de mão; porta-moedas; sacos cosméticos vendidos vazios; porta-cartões de 

crédito; sacos para vestuário para viagem; sacos «Gladstone»; sacos de ginástica; malas de 

mão; porta-chaves em couro; estojos para cartões em couro; porta-notas em couro; cartei-

ras de bolso; porta-moedas; mochilas; sacos e mochilas escolares; sacos a tiracolo; malas 

de viagem; sacos de transporte; sacos de viagem; baús sob a forma de bagagem; bolsas de 

usar à cintura; imitações de couro; couro e peles com pêlo, em bruto ou semitrabalhadas; 

chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; capas de chapéus-de-chuva.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088335

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : CROSS COMPANY INC.

 地址 Endereço : 2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0903 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, nomeadamente, fatos, vestidos, casacos, sobretudos, jaquetas, vestuário imper-

meável, calças (pants), calças (trousers), calções, calças de ganga, saias, blusas, camisas, t-

-shirts, coletes, camisolas, cardigãs, roupa interior e vestuário de dormir; fatos de treino; 

vestuário para natação; gravatas; lenços de cabeça e pescoço; xales; cachecóis; luvas para 

vestir; peúgas; meias; perneiras; suspensórios para peúgas; suspensórios para meias; sus-

pensórios para vestuário; vestuário de estilo japonês sob a forma de quimonos; charpas; 

vestidos de casamento; fatos de máscaras; cintos para a cintura para vestuário; chapelaria, 

nomeadamente, bonés, chapéus e viseiras; calçado, nomeadamente, sapatos, botas, sapatos 

de desporto, sandálias, chinelos, tamancos e chinelos de estilo japonês.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088336

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11



15416 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 36 期 —— 2014 年 9 月 3 日

[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 de venda por grosso de sabões, detergentes excepto os de uso 

em operações de fabrico e para fins medicinais, dentífricos, colutórios excepto para fins me-

dicinais, preparações cosméticas para os cuidados da pele, nomeadamente, cremes, loções 

para a pele, loções de leite, óleos de limpeza, cremes de limpeza, espumas de limpeza, geles 

de limpeza, preparações cosméticas para maquilhagem, nomeadamente, bases, pós para o 

rosto, blush, delineadores de olhos, sombras para os olhos, rímel, produtos de maquilha-

gem para as sobrancelhas, batons, preparações cosméticas de protecção solar, nomeada-

mente, cremes de protecção solar, loções de protecção solar, preparações cosméticas para 

cuidados com o corpo, nomeadamente, loções para o corpo, cremes para o corpo, champôs 

para o corpo, sabões para o corpo, cremes para as mãos, verniz para unhas, produtos para 

remover o verniz das unhas, preparações cosméticas para o banho, nomeadamente, sais de 

banho, óleos de banho, cremes de banho, geles de banho, preparações cosméticas para os 

cuidados do cabelo, nomeadamente, champôs, produtos para enxaguar o cabelo, produ-

tos amaciadores para o cabelo, sprays para o cabelo, espumas para o cabelo, cremes para 

o cabelo, ceras para o cabelo, tónicos capilares, água de toilette, desodorizantes para os 

cuidados do corpo, loções para depois de barbear, preparações para barbear, perfumes, 

produtos aromáticos (óleos essenciais), incensos e fragâncias, unhas postiças, adesivos para 

a fixação de unhas postiças, pestanas postiças, adesivos para a fixação de pestanas postiças, 

pastas diplomáticas, mochilas, sacos para desporto, sacos de praia, sacos para livros, pastas 

para documentos, porta-cartões de apresentação sob a forma de carteiras, porta-cartões de 

visita sob a forma de carteiras, sacos de lona para compras, sacos de rede para compras, ba-

gagem 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, por-

ta-chaves em couro, estojos para cartões em couro, porta-notas em couro, carteiras de bol-

so, 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 cintu-

ra, imitações de couro, couro e peles com pêlo, em bruto ou semitrabalhadas, chapéus-de-

-chuva, chapéus-de-sol, capas de chapéus-de-chuva, vestuário, nomeadamente, fatos, vesti-

dos, casacos, 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 ja-

ponês sob a forma de quimonos, charpas, vestidos de casamento, fatos de máscaras, cintos 

para a cintura para vestuário, chapelaria, nomeadamente, bonés, chapéus e viseiras, cal-

çado, nomeadamente, sapatos, botas, sapatos de desporto, sandálias, chinelos, tamancos e 

chinelos de estilo japonês; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de 

venda a retalho; publicidade; leilões; agências de importação e exportação; promoção de 

vendas para terceiros; serviços de aquisição para terceiros(compra de bens e serviços para 

outras empresas).
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088337

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : Bulgari S.p.A.

 地址 Endereço : Lungotevere Marzio 11, Rome, 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 : Relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088338

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : Parfums Christian Dior

 地址 Endereço : 33 Avenue Hoche, 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 : Produtos de perfumaria; produtos de perfumaria e fragrâncias; água-de-colónia; produtos 

de maquilhagem; produtos de maquilhagem para os olhos; coberturas cosméticas para os 

lábios; cosméticos; cosméticos para os cuidados da pele; cremes (cosméticos); óleos para 

o corpo (cosméticos); desodorizantes; geles de espuma para o banho; geles de banho; cre-

mes para o rosto; loções para o rosto; produtos de maquilhagem para o rosto; loções para 

o rosto (cosméticos); produtos hidratantes para o rosto (cosméticos); cremes para o rosto 

(cosméticos); cremes perfumados; cremes para os olhos; cremes para o corpo; cremes para 

a pele; cremes para os cuidados da pele (cosméticos).

[540] 商標 Marca : 

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

2014/02/03 012558672 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/088339

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11
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[730] 申請人 Requerente : SOCIEDADE DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO INSULAR S.A.

 地址 Endereço : Avenida de Lisboa, n.os 2- 4, Hotel Lisboa, 9º 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração e hotelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088342

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : Art of Leather S.p.a.

 地址 Endereço : Viale Giovanni Milton 53, Florence, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, sacos de ombro, sacos de mão; malas de mão, bolsa de cintura, sacos de compras, sa-

cos de equipamento, sacos de transporte, bolsas de mão, porta-moedas, estojos e carteiras 

em couro para cartões de crédito, estojos para cartões de visita, estojos de viagem em cou-

ro, sacos para sapatos para viagens, pastas, pastas de executivos, bolsas de couro, estojos 

de transporte feitos de couro, mochilas escolares e mochilas; malas, malas de viagem, sacos 

e sacos grandes para vestuário de desporto, sacos porta-fatos para viagens; estojos para 

chaves feitos em couro, mochilas, sacos mochilas, estojos de sacos de transporte, estojos 

de toilette vendidos vazios, sacos de barbear vendidos vazios, sacos de praia, chapéus-de-

-chuva, bengalas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088344

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/11

[730] 申請人 Requerente : Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios, relógios de parede e mesa e peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088355

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 深圳市金泰克半導體有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區保稅區花樣年福年廣場B棟二單元709A 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 計算機外圍設備；數量顯示器；手提電話；揚聲器音箱；照相機（攝影）；電源材料（電線、電

纜）；半導體；電導體；遙控儀器；電池。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088356

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件；通過移動電話網絡上下載的視頻電腦遊戲；互動

電腦遊戲；多媒體計算機遊戲程序；從計算機網絡上下載的互動電腦遊戲軟件；錄音帶；電子

筆記本；磁片；錄有電腦程式之光碟；錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體；電腦軟件（錄製好

的）；電子書；唱片；動畫片；電腦網路用儲值卡；電腦鍵盤；電腦滑鼠；錄有電腦程式之光碟；

電子字典；數碼影音光碟；流動手提電話；金融卡；信用卡；電腦程式；電腦硬體；網路儲存設

備；網路硬體設備；網路通訊設備。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088357

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 通過移動電話提供電子遊戲服務；通過互聯網、電話和移動電話網絡提供電腦遊戲服務；通過

計算機終端或移動電話的通信提供遊戲服務；網路遊戲；虛擬實境遊戲場；提供關於休閒方面

之資訊；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；書刊出版及發行之查詢；雜誌之查

詢；提供有關休閒娛樂之資訊；電動玩具遊樂場；動物園；休閒牧場；遊樂園；電子遊藝場；提

供電腦及網路設備供人上網之服務；網路咖啡廳；提供線上遊戲服務（由電腦網絡提供）；舉
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辦娛樂競賽；影片之製作；影片之發行；唱片之製作；電視節目製作；電動玩具租賃；在網際網

絡上舉辦講座、會議及研討會；為遊戲娛樂目的在網際網路上籌備比賽；線上電子書籍及雜誌

之出版；書刊之編輯。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088358

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 在流動設備上使用的遊戲軟件和娛樂軟件的開發；在流動通訊設備上使用的遊戲軟件的更新；

電腦和電視遊戲軟件的設計、開發和更新；遊戲軟件測試服務；網站的設計、開發和維護；主

持電腦網站（網站）；網絡服務器的出租；線上、互動或網上電腦服務；提供網站供檢索搜尋；

電腦程序編製；電腦程系統軟件服務；電腦程式和資料的資料轉換；內聯網和線上資料庫的開

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

與開發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088359

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 育安照明企業股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣桃園縣蘆竹鄉南崁路1段231巷8號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 乾冰（二氧化碳）；工業化學品；工業用甘油；化學試劑（非醫用或獸醫用）；工業用化學品；用

於工業、科學、攝影、農業、園藝、森林化學品；煙霧油；泡泡液；雪花液。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088360

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 育安照明企業股份有限公司 
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 地址 Endereço : 中國台灣桃園縣蘆竹鄉南崁路1段231巷8號 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈；照明用發光管；弧光燈；漫射燈；聚光燈；舞臺用煙霧機；風扇；演出用肥皂和泡沫發生器；

演出用雪花發生器；照明器械及裝置。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088361

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 熱火國際餐飲有限公司

   HEAT FOOD AND BEVERAGES INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço : 澳門黑沙環勞動節大馬路御景灣4座5/E 

 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 : 提供食品和飲料服務包括餐廳及餐飲服務，晚餐廳，自助餐廳，火鍋餐廳、燒烤餐廳，刺身及壽

司店，快餐櫃檯，咖啡廳，小食店，茶室，酒吧及酒廊服務，預備好的食品和飲料的零售服務，提

供到會或家居送遞形式的食品和飲料，備辦宴席服務，為會議、特別事宜、社交接待、宴會及晚

宴提供設施及援助，透過合約提供食物，食品預製，全屬第43類。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/088364

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 上海蕭雅生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市黃浦區河南南路33號16L 

 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 : 口紅；化妝用棉簽；指甲油；化妝品；化妝筆；除指甲油製劑；香水；粉餅（化妝品）；化妝粉；眉

筆；防曬劑；香精油；唇彩；帶香味的水；化妝用油；化妝香粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088365

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14
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[730] 申請人 Requerente : 上海蕭雅生物科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市黃浦區河南南路33號16L 

 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 : 口紅；化妝用棉簽；指甲油；化妝品；化妝筆；除指甲油製劑；香水；粉餅（化妝品）；化妝粉；眉

筆；防曬劑；香精油；唇彩；帶香味的水；化妝用油；化妝香粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088366

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 柏盛企業有限公司

   PARKINSON ENTERPRISES LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環雲咸街8號13F

   13/F., No.8 Wyndham Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟體（錄製好的）；電腦軟體（已錄製）；磁片驅動器（電腦）；電視遊戲卡；電腦遊戲軟

體；已錄製的電腦操作程式；（電腦用）自動電唱機；電腦周邊設備；放映設備；電子出版物（可

下載）；可視電話；手提電話；計算機遊戲軟件；DV D播放機；筆記本電腦；電子字典；可活動

的人體模型（教學器具）；與外接顯示屏或監視連用的遊戲機。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088367

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 柏盛企業有限公司

   PARKINSON ENTERPRISES LIMITED

 地址 Endereço : 香港中環雲咸街8號13F

   13/F., No.8 Wyndham Street, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟體（錄製好的）；電腦軟體（已錄製）；磁片驅動器（電腦）；電視遊戲卡；電腦遊戲軟

體；已錄製的電腦操作程式；（電腦用）自動電唱機；電腦周邊設備；放映設備；電子出版物（可

下載）；可視電話；手提電話；計算機遊戲軟件；DV D播放機；筆記本電腦；電子字典；可活動

的人體模型（教學器具）；與外接顯示屏或監視連用的遊戲機。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088368

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088369

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088370

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : The Coca-Cola Company

 地址 Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

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

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088374

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 速帝卡丁股份公司

   SODIKART
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 地址 Endereço : 安培莫爾路，古艾洪高地工業園區，BP 60，古艾洪市44220法國

   rue des Imprimeurs P A Hauts de Coueron BP 60 44220 Coueron France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車；卡車；陸地車輛用離合器；陸地車輛傳動軸；陸地車輛傳動齒輪；汽車底盤；陸地車輛減

速齒輪；汽車輪胎；陸地車輛傳動馬達；陸地車輛用驅動鏈。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088375

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 寧波優壹麗顏化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省寧波大榭開發區永豐路128號34幢211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 : 潔膚乳液；洗面奶；美容面膜；化妝劑；化妝品；化妝用雪花膏；化妝用油脂；化妝用油；化妝洗

液；護膚用化妝劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088376

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 北京家康誠品商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區東直門南大街5號11層1101室 

 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 : 醫務人員用面罩；驗血儀器；護理器械；理療設備；醫用特製傢俱；放射醫療設備；奶瓶；矯形

用物品；外科儀器和器械；驗血儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088377

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 北京家康誠品商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區東直門南大街5號11層1101室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫務人員用面罩；驗血儀器；護理器械；理療設備；醫用特製傢俱；放射醫療設備；奶瓶；矯形

用物品；外科儀器和器械；驗血儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088378

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 北京家康誠品商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區東直門南大街5號11層1101室 

 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 : 醫務人員用面罩；驗血儀器；護理器械；理療設備；醫用特製傢俱；放射醫療設備；奶瓶；矯形

用物品；外科儀器和器械；驗血儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088379

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 北京家康誠品商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區東直門南大街5號11層1101室 

 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 : 醫務人員用面罩；驗血儀器；護理器械；理療設備；醫用特製傢俱；放射醫療設備；奶瓶；矯形

用物品；外科儀器和器械；驗血儀器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088380

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 北京家康誠品商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區東直門南大街5號11層1101室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養品；營養補充劑；嬰兒食品；浸藥液的薄紙；醫用膠布；空氣淨化製劑；人用藥；醫用洗

浴製劑；補藥；維生素製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088381

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 北京家康誠品商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區東直門南大街5號11層1101室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養品；營養補充劑；嬰兒食品；浸藥液的薄紙；醫用膠布；空氣淨化製劑；人用藥；醫用洗

浴製劑；補藥；維生素製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088382

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 北京家康誠品商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區東直門南大街5號11層1101室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養品；營養補充劑；嬰兒食品；浸藥液的薄紙；醫用膠布；空氣淨化製劑；人用藥；醫用洗

浴製劑；補藥；維生素製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088383

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 北京家康誠品商貿有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市東城區東直門南大街5號11層1101室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用營養品；營養補充劑；嬰兒食品；浸藥液的薄紙；醫用膠布；空氣淨化製劑；人用藥；醫用洗

浴製劑；補藥；維生素製劑。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088384

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 上海百神投資管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市普陀區志丹路186號506室 

 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 : 按摩器械；健美按摩設備；醫療器械和儀器；震動按摩器；醫用薰蒸設備；火罐；理療設備；電

子針灸儀；失眠用催眠枕頭；矯形用物品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088385

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : 上海百神投資管理有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市普陀區志丹路186號506室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；民意測驗；飯店商業管理；為消費者提供商業資訊和建議

（消費者建議機構）；特許經營的商業管理；組織技術展覽；進出口代理；市場行銷；電話市場

行銷；人事管理諮詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088386

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : GROMART S.P.A.

 地址 Endereço : Piazza Paleocapa 1/D, 10121 Torino, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Gelados; iogurte congelado (gelos de artigos de confeitaria); sobremesas geladas mistas; 

sorvetes mistos e bolos de gelado (gelados); sanduíches de biscoitos com gelados; barras de 
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gelados; barras de sorvetes; barras de iogurte congelado; sorvetes de fruta com creme; café; 

bebidas à base de café contendo leite; gelados de leite; sobremesas geladas de produtos lác-

teos de baixa caloria; iogurte congelado; xaropes aromatizados para uso em gelados; café, 

cacau, bolos, empadas, biscoitos, sobremesas geladas mistas (gelados), sorvetes mistos (ge-

lados) para consumo dentro ou fora das instalações; aromatizantes alimentares para uso na 

confecção de gelado; preparados de café expresso e bebidas à base de café expresso; cho-

colate e baunilha em pó; xaropes aromatizados para adicionar a bebidas; produtos cozidos 

em forno, nomeadamente queques com passas, queques, biscoitos, bolachas, pastéis e pães, 

sanduíches; aditivos aromatizantes em pó para fins não nutricionais; produtos de cacau, no-

meadamente mistos de cacau e cacau em pó, chocolate quente, bebidas de cacau com leite; 

preparados de cacau e bebidas à base de cacau; preparados para fazer bebidas à de choco-

late ou de cacau, nomeadamente, mistura de chocolate quente em pó e líquido e mistura de 

cacau quente em pó e líquido; gelados mistos; pipocas em microondas; rebuçados (candy).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088387

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/14

[730] 申請人 Requerente : GROMART S.P.A.

 地址 Endereço : Piazza Paleocapa 1/D, 10121 Torino, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Restaurante; serviços de cafés e loja de café; restaurantes, apresentando a preparação e 

fornecimento de sorvete e outros produtos lácteos para consumo dentro e fora das instala-

ções.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088388

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 黃耀輝

   WONG IO FAI

 地址 Endereço : 澳門沙嘉都喇賈罷麗街35-B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，深灰，漸層紅，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/088389

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 黃耀輝

   WONG IO FAI

 地址 Endereço : 澳門沙嘉都喇賈罷麗街35-B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，深灰，漸層紅，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088390

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[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、汽車旅館、經營飯店綜合大樓；飯店服務；提供食物及飲料服務；餐廳、自助餐廳、茶室、

酒吧（俱樂部除外）之服務；臨時住宿；為旅遊提供住處；為旅客預訂飯店房間之服務；預訂臨

時住宿之服務；有關飯店及餐館領域之非商業顧問及諮詢服務。（全屬第43類服務）  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088393

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 戴幸福 

 地址 Endereço : 中國福建省南安市梅山鎮格內村橋頭133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；內衣；內褲（服裝）；襯衣；胸衣；外套；針織服裝；裙子；睡衣；連衣裙；內褲；乳罩；嬰兒

全套衣；游泳褲；游泳衣；防水服；化裝舞會用服裝；鞋；帽；襪；手套（服裝）；披肩；腰帶；領

帶。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088394

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 廈門美圖網科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市軟件園二期望海路6號樓302單元 

 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 : 手提無線電話，照相機（攝影），便攜計算機，電池，頭戴式耳機，計算機程序（可下載軟件），

商品電子標簽，電子公告牌，攝像機，光學鏡頭，電視機，可視電話，手機帶，數據處理設備，計

算機外圍設備，電池充電器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088395

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 廈門美圖網科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市軟件園二期望海路6號樓302單元 

 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 : 手提電話；照相機（攝影），便攜式計算機；商品電子標簽，攝像機，電視機，可視電話，已錄製

的計算機程序（程序）；計算機程序（可下載軟件），便攜式媒體播放器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088396

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 廈門美圖網科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廈門市軟件園二期望海路6號樓302單元 

 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 : 信息傳送，移動電話通訊，電子郵件，為電話購物提供電訊渠道，電信信息，電視播放，計算機

終端通訊，電子公告牌服務（通訊服務），提供互聯網聊天室，計算機輔助信息和圖像傳送。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088397

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 廈門美圖網科技有限公司 
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 地址 Endereço : 中國廈門市軟件園二期望海路6號樓302單元 

 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 : 研究與開發（替他人），包裝設計，託管計算機站（網站），計算機軟件安裝；提供互聯網搜索

引擎，計算機程序複製，計算機系統設計，計算機編程，服裝設計；計算機硬件設計和開發諮

詢。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088398

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 華億國際投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門連勝馬路麗豪花園四座1樓BA 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 實業經營。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088399

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[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/088400

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 



15432 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 36 期 —— 2014 年 9 月 3 日

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 鼠標；鼠標墊；擦鏡布；與手機連用的、具有通話功能、來電信息顯示功能、短信顯示功能的智

能戒指；與手機連用的、具有通話功能、來電信息顯示功能、短信顯示功能的智能按鈕；有害氣

體檢測儀；秤；溫度指示計；藍牙插座；非醫用測試儀；手機保護殼；手機保護套；手機保護膜；

耳機；藍牙耳機；與手機連用的、具有通話功能、來電信息顯示功能、短信顯示功能的智能手

環；與手機連用的、具有通話功能、來電信息顯示功能、短信顯示功能的智能手錶；移動電源；

車載手機座；普通手機座；手機充電器；平板電腦充電器；聲音警報器；手機或者平板電腦用

支架；藍牙音箱；手機底座；數據線；USB數據線；手機或者平板電腦用充電寶；平板電腦保護

殼；平板電腦保護套；平板電腦保護膜；適配器；耳機轉接線；SD卡；電子芯片；藍牙鍵盤；外

置天線；天線；電池；空氣分析儀；手機；平板電腦；家庭用無線路由器；USB接口的調制解調

器；上網卡；機頂盒。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088401

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. China

 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 : 藍牙燈泡；空氣淨化器；電風扇。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088402

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : 衣服；帽子；鞋子；服装。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088403

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. 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 : 玩具公仔；玩具娃娃；長毛絨玩具；玩具；智能玩具；遊戲器具；遊戲機；視頻遊戲機；遊戲機

控制器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088404

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 鼠標；鼠標墊；擦鏡布；與手機連用的、具有通話功能、來電信息顯示功能、短信顯示功能的智

能戒指；與手機連用的、具有通話功能、來電信息顯示功能、短信顯示功能的智能按鈕；有害氣

體檢測儀；秤；溫度指示計；藍牙插座；非醫用測試儀；手機保護殼；手機保護套；手機保護膜；

耳機；藍牙耳機；與手機連用的、具有通話功能、來電信息顯示功能、短信顯示功能的智能手

環；與手機連用的、具有通話功能、來電信息顯示功能、短信顯示功能的智能手錶；移動電源；

車載手機座；普通手機座；手機充電器；平板電腦充電器；聲音警報器；手機或者平板電腦用

支架；藍牙音箱；手機底座；數據線；USB數據線；手機或者平板電腦用充電寶；平板電腦保護

殼；平板電腦保護套；平板電腦保護膜；適配器；耳機轉接線；SD卡；電子芯片；藍牙鍵盤；外

置天線；天線；電池；空氣分析儀；手機；平板電腦；家庭用無線路由器；USB接口的調制解調

器；上網卡；機頂盒。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088405

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. China

 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 : 藍牙燈泡；空氣淨化器；電風扇。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088406

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. 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 : 衣服；帽子；鞋子；服装。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088407

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shen-

zhen, P. R. China

 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 : 28

[511] 產品 Produtos : 玩具公仔；玩具娃娃；長毛絨玩具；玩具；智能玩具；遊戲器具；遊戲機；視頻遊戲機；遊戲機

控制器。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088408

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, trans-

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

registo, a transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magné-

tico, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da 

informação e computadores; programas de computador; software para processamento de 

pagamentos electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido 

na Internet; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de 

uma rede informática ou de uma base de dados informática); software descarregável para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na 

Internet; software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com 

acesso a dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; 

software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; mo-

dems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos 

para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; software para 

computadores (incluindo software descarregável da Internet); discos compactos; música 

digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; 

aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens 

animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos 

para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de compu-

tador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs 
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de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; 

telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

afixação; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; aplicações de software para 

computador, descarregáveis; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para 

impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo 

para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; todos incluí-

dos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088409

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; apoios de páginas de livros; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088410

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios 

comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços 

de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, 

gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de 

uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de 

transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de 

avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho 

em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial 

relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais 

ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; 

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 
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terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma 

rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de co-

municação para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a 

retalho; venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 
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transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088411

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros 

e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços 

de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-
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formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; todos incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088412

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, 

de videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados 

e imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios 

em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, vide-

oconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de 

informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de 

telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 
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auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de 

mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados 

tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens 

fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis 

de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para 

a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes 

a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, 

livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mun-
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diais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica 

à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar 

o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação 

e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088413

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

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

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transpor-

te; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de 

veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-

-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensa-

gens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços 

de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou 

de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens; 

serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre 

as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de emba-

lagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 

de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo; 

exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administra-

ção de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer 

e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo ho-

mem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-

guer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos 
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e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 

alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de  orientações de condução 

para itinerários de viagem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088414

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização, 

apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-
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ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através 

de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e 

de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de víde-

os on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088415

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 42

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

ferentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de har-

dware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de 

aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; servi-

ços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios 

da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha 

de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; 

fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de 

múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; servi-

ços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores 

registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comu-

nidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assesso-

ria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; 

serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos 

disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de 

computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), 

computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 

(pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligen-

tes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computado-

res; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação de 

computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas in-

formáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-

nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de 

interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre compu-

tadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; 

serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de ga-

rantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções 

comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo 

de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da 

segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas 

de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de 

dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assina-

turas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; forne-
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cimento de informação sobre tecnologia e programação informática através de um website; 

serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088416

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção 

pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações cen-

trais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios; 

serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção 

de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e 

serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas, 

imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes 

de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; 

serviços funerários; serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões 

especiais; serviços de tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria re-

lacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088417

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited
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 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

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

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, trans-

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

registo, a transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magné-

tico, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da 

informação e computadores; programas de computador; software para processamento de 

pagamentos electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido 

na Internet; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de 

uma rede informática ou de uma base de dados informática); software descarregável para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na 

Internet; software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com 

acesso a dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; 

software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; mo-

dems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos 

para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; software para 

computadores (incluindo software descarregável da Internet); discos compactos; música 

digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; 

aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens 

animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos 

para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de compu-

tador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs 

de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; 

telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

afixação; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; aplicações de software para 

computador, descarregáveis; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para 

impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo 

para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; todos incluí-

dos na classe 9.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088418

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; apoios de páginas de livros; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088419

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

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

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios 

comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços 

de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, 

gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de 

uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de 

transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de 

avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho 

em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial 

relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais 

ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; 

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 

terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma 

rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de co-

municação para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-



15450 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 36 期 —— 2014 年 9 月 3 日

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a 

retalho; venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088420

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 

serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros 

e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços 

de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 
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de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; todos incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088421

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, 

de videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados 

e imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios 

em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, vide-

oconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de 

informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de 

telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de 

mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 
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satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados 

tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens 

fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis 

de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para 

a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes 

a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, 

livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mun-

diais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica 

à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar 

o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação 

e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 38.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088422

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

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

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transpor-

te; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de 

veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-

-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensa-

gens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços 

de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou 

de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens; 

serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre 

as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de emba-

lagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 

de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo; 

exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administra-

ção de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer 

e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo ho-

mem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-

guer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos 

e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 

alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de  orientações de condução 

para itinerários de viagem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088423

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização, 

apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 

digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 
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grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através 

de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e 

de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de víde-

os on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088424

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

ferentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão 



N.º 36 — 3-9-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15457

de informação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de servi-

ços de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos 

domínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, 

da partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas 

telefónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interope-

rabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio 

do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por 

telefone; serviços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha 

para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, 

constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar do-

cumentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha 

directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, 

sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesqui-

sa; concepção de computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores por-

táteis («laptops»), computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assisten-

tes pessoais digitais (pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de 

telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação 

para computadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; 

programação de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de softwa-

re de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores 

de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de con-

cepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento 

de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa 

e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de 

informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone 

ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com 

software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de 

dados informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para forma-

to de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de 

«design»; decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de 

informações sobre computadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos 

de segurança informática; serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a 

certificação de transacções comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços 

de segurança para controlo de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; 

segurança da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consul-

tadoria no domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção 

(segurança) das telecomunicações; serviços de segurança de redes informáticas de comuni-

cações; fornecimento de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de 

redes informáticas de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços 

de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas 

de comunicações, serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de 

informações e de dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação 

on-line de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados 

electrónicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática 

através de um website; serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de consul-

tadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluí-

dos na classe 42.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088425

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção 

pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações cen-

trais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios; 

serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção 

de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e 

serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas, 

imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes 

de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; 

serviços funerários; serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões 

especiais; serviços de tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria re-

lacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088426

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

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

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

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, trans-

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

registo, a transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magné-

tico, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da 

informação e computadores; programas de computador; software para processamento de 

pagamentos electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido 

na Internet; publicações electrónicas em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de 

uma rede informática ou de uma base de dados informática); software descarregável para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, dados, documentos, voz e imagens na 

Internet; software descarregável que permite participar em aulas e reuniões na Web com 

acesso a dados, documentos, imagens e aplicações de software através de um navegador Web; 

software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes 

informáticas; publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos 

e materiais de instrução sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas, e 

marketing; software e periféricos de computador; computadores notebook; computadores 

laptop; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores 

de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de 

trabalho informáticas; servidores; hardware de rede para computadores e telecomunica-

ções; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores, e concentradores; mo-

dems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos 

para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; software para 

computadores (incluindo software descarregável da Internet); discos compactos; música 

digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; 

aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens 

animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos 

para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de compu-

tador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs 

de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; 

telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

afixação; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticos, distribuidores de dinheiro; aplicações de software para 

computador, descarregáveis; leitores de livros electrónicos; cartuchos de toner, vazios, para 

impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos de vídeo 

para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; todos incluí-

dos na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088427

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15
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[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não inclu-

ídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); 

material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a 

embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); 

livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas 

de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios 

impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endere-

ços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e mag-

néticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais 

de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em 

papel; sacos em papel para festas; apoios de páginas de livros; todos incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088428

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de progra-

mas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Inter-

net; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; fei-

ras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação co-

mercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para tercei-

ros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios 

comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços 

de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios 

comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, 
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gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem, e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mer-

cado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de re-

des informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de 

uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de infor-

mações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um 

sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produ-

tos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e enco-

mendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços 

informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/expor-

tação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de 

transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de 

avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho 

em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencen-

tes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comer-

cial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e ven-

dedores de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial 

relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais 

ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de 

promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difu-

são de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios 

para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processa-

mento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; 

serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para 

terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; forneci-

mento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma 

rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de co-

municação para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses pro-

dutos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de ven-

da por grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, per-

mitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálo-

go de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a 

retalho; venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de te-

lefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computado-

res e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, ima-

gens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos 

de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, 

utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, 

calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, 

carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, 

fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfu-

maria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-
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rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivídu-

os e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande ar-

mazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de infor-

mação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitá-

rios; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas 

de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o pro-

cessamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal; 

agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de im-

portação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o 

comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com 

programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços 

comunitários; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088429

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 
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serviços financeiros e serviços bancários «on-line»; serviços de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros 

e de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços 

de aconselhamento e consultadoria financeira; «home banking»; serviços bancários provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem de 

acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de 

crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e de 

investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de in-

formação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; serviços 

de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços de 

débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de car-

tões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de cartões 

de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, provi-

denciados «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agência 

para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos; angariação de fundos para fins de beneficência; organização 

de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas automáticas ou máquinas de 

caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; aluguer e/ou arrendamento de cofres; 

serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços su-

pracitados; todos incluídos na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088430

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia, 

de videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados 

e imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios 

em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, vide-

oconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores 

através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em 

linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, 

listas de tarefas, e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Inter-

net; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma 

plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de 

telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de 

comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de 

informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de 

telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de 

computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens 

auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomen-

sagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de 

mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos; 

recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas 

e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, 

informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e 

satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados 

tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de or-

dens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que 

permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens 

fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; fornecimento de painéis 

de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensa-

gens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-
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ção, nomeadamente, serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos 

e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para 

a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes 

a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários, 

livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mun-

diais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica 

à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar 

o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação 

e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos incluídos na 

classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088431

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

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

mento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transpor-

te; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de 

veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte por pipe-

-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial (mensa-

gens ou mercadorias); serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; serviços 

de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens de iates e/ou 

de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações sobre viagens; 

serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre 

as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; 

prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet ou através de 

redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de emba-
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lagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços de motorista; 

carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de mudanças; 

mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; 

serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição e forneci-

mento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de instalação 

de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista de voo; 

exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administra-

ção de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis; aluguer 

e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos pelo ho-

mem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou leasing 

de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; alu-

guer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos 

e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação (despacho 

alfandegário); aluguer de sistemas de navegação; fornecimento de  orientações de condução 

para itinerários de viagem; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088432

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto inte-

ractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; en-

tretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jo-

gos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas 

com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e cul-

turais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento, 

organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização, 

apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção 

de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e 

realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para 

eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas 

em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música 
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digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transfe-

rível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet; 

serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e dis-

tribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em 

directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por 

sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entreteni-

mento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalís-

tica; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades 

e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da in-

ternet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, grá-

ficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos; 

fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de 

grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e 

clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação 

e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de 

moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição 

e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas ar-

tes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho, e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 

instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legenda-

gem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimen-

to; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através 

de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos de computador e 

de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máqui-

nas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo de 

gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de educa-

ção e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação relacio-

nados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento de víde-

os on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088433

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15
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[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

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

ferentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de har-

dware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de in-

formação, dados documentos, e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços de 

aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros; servi-

ços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios 

da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha 

de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; 

fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de 

múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; servi-

ços informáticos, nomeadamente, a criação de uma comunidade em linha para utilizadores 

registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comu-

nidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assesso-

ria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; 

serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos 

disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de 

computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), 

computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 

(pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteligen-

tes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para computado-

res; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação de 

computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas in-

formáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas 

informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento de páginas web 

para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa e à recuperação 

de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de informações téc-

nicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone ou através de 

redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com software; serviços 

informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados informáticas e 

de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electróni-

cos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de 

interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre compu-

tadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; 

serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de ga-

rantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções 

comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo 

de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão 

de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da 

segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das teleco-

municações; serviços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento 

de informações nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas 
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de comunicações e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultadoria 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações, 

serviços de segurança de informações, serviços de transmissão segura de informações e de 

dados; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação on-line de assina-

turas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electrónicos; forne-

cimento de informação sobre tecnologia e programação informática através de um website; 

serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088434

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Is-

lands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços 

de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção 

pessoal; aluguer de aparelhos; prestação de serviços de protecção através de estações cen-

trais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra incêndios; 

serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos de detecção 

de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços domésticos e 

serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais, imagens fixas, 

imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um registo de nomes 

de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de 

antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; 

serviços funerários; serviços de rede social em linha; libertação de pombas para ocasiões 

especiais; serviços de tanatopraxia; serviços de informações, consultadoria e assessoria re-

lacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088435

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

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

[511] 產品 Produtos : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088436

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Limited Stores, LLC

 地址 Endereço : 7775 Walton Parkway, New Albany, Ohio 43054, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, vestuário desportivo, cintos (para vestir), vestuário para a parte inferior do cor-

po, sutiãs (porta-seios), casacos, vestidos, calçado, luvas, chapelaria, «hosiery», blusões, 

lingerie, vestuário de lazer, lenços de cabeça e pescoço, vestuário modelador da silhueta, 

vestuário para dormir, blusas de alças, roupa interior.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088437

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Limited Stores, LLC

 地址 Endereço : 7775 Walton Parkway, New Albany, Ohio 43054, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho online para ves-

tuário, acessórios para vestuário, produtos para os cuidados pessoais, artigos de óptica, 

artigos de joalharia e sacos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088438

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : «Slot machines»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; peças sobres-

selentes para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088439

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : «Slot machines»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; peças sobres-

selentes para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088440

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : «Slot machines»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; peças sobres-

selentes para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088441

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Armários e plataformas para «slot machines»; máquinas de jogos de azar; máquinas de 

jogo electrónicas; peças sobresselentes para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/088442

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, máquinas de jogo electrónicas e peças e acessórios para todos os produ-

tos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088443

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 好傳媒製作有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街廣發商業中心17樓B座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，紫色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088444

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 好傳媒製作有限公司 

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街廣發商業中心17樓B座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

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

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，紫色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088445

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : 好傳媒製作有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街廣發商業中心17樓B座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，紫色，白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/088448

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : INVISTA Technologies S.à.r.l.

 地址 Endereço : Kreuzackerstrasse 9, 9000, St. Gallen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Fibras sintéticas e filamentos para uso em produtos têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088449

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : INVISTA Technologies S.à.r.l.

 地址 Endereço : Kreuzackerstrasse 9, 9000, St. Gallen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos têxteis; cobertores para colchões, tecidos para colchões, protectores de colchão, 

lençóis para cama, mantas, edredões, capas de edredão, cobertores, colchas, roupa de 

cama, fronhas, lençóis, toalhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088450

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : INVISTA Technologies S.à.r.l.

 地址 Endereço : Kreuzackerstrasse 9, 9000, St. Gallen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25



15474 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 36 期 —— 2014 年 9 月 3 日

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

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088451

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : INVISTA Technologies S.à.r.l.

 地址 Endereço : Kreuzackerstrasse 9, 9000, St. Gallen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Fibras sintéticas e filamentos para uso em produtos têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088452

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : INVISTA Technologies S.à.r.l.

 地址 Endereço : Kreuzackerstrasse 9, 9000, St. Gallen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos têxteis; cobertores para colchões, tecidos para colchões, protectores de colchão, 

lençóis para cama, mantas, edredões, capas de edredão, cobertores, colchas, roupa de 

cama, fronhas, lençóis, toalhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088453

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : INVISTA Technologies S.à.r.l.

 地址 Endereço : Kreuzackerstrasse 9, 9000, St. Gallen, 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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088454

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15
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[730] 申請人 Requerente : INVISTA Technologies S.à.r.l.

 地址 Endereço : Kreuzackerstrasse 9, 9000, St. Gallen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 22

[511] 產品 Produtos : Fibras sintéticas e filamentos para uso em produtos têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088455

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : INVISTA Technologies S.à.r.l.

 地址 Endereço : Kreuzackerstrasse 9, 9000, St. Gallen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/088456

[220] 申請日 Data de pedido : 2014/07/15

[730] 申請人 Requerente : INVISTA Technologies S.à.r.l.

 地址 Endereço : Kreuzackerstrasse 9, 9000, St. Gallen, 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.

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com os n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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N/072896 2014/08/13 2014/08/13 秀集團有限公司 20

N/072907 2014/08/13 2014/08/13 E. REMY MARTIN & Cº 41

N/072908 2014/08/13 2014/08/13 E. REMY MARTIN & Cº 43

N/072909 2014/08/13 2014/08/13 E. REMY MARTIN & Cº 41

N/072910 2014/08/13 2014/08/13 E. REMY MARTIN & Cº 43

N/073999 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

36

N/074000 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

39

N/074004 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

36

N/074005 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

39

N/074009 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

36

N/074010 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

39

N/074051 2014/08/13 2014/08/13 E. REMY MARTIN & Cº 33

N/074052 2014/08/13 2014/08/13 E. REMY MARTIN & Cº 41

N/074053 2014/08/13 2014/08/13 E. REMY MARTIN & Cº 43

N/076340 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

03

N/076341 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

14

N/076342 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

16

N/076343 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

18

N/076344 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

25

N/076345 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

34

N/076346 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

03

N/076347 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

14
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N/076348 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

16

N/076349 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

18

N/076350 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

25

N/076351 2014/08/13 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

34

N/078005 2014/08/13 2014/08/13 Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha 29

N/078006 2014/08/13 2014/08/13 Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha 30

N/078009 2014/08/13 2014/08/13 Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha 29

N/078010 2014/08/13 2014/08/13 Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha 30

N/078283 2014/08/13 2014/08/13 上海梅林（香港）有限公司 31

N/079248 2014/08/13 2014/08/13 Harry Winston SA 14

N/079249 2014/08/13 2014/08/13 Harry Winston SA 14

N/080032 2014/08/13 2014/08/13 博羅縣園洲鎭榮茂化妝品廠 03

N/080165 2014/08/13 2014/08/13 BOSTIK SA 01

N/080166 2014/08/13 2014/08/13 BOSTIK SA 16

N/080167 2014/08/13 2014/08/13 BOSTIK SA 17

N/080168 2014/08/13 2014/08/13 BOSTIK SA 19

N/080312 2014/08/13 2014/08/13 La Montre Hermes S.A. 14

N/080956 2014/08/13 2014/08/13 MASH STYLE LAB CO., LTD. 03

N/080957 2014/08/13 2014/08/13 MASH STYLE LAB CO., LTD. 09

N/080958 2014/08/13 2014/08/13 MASH STYLE LAB CO., LTD. 16

N/080959 2014/08/13 2014/08/13 MASH STYLE LAB CO., LTD. 21

N/080960 2014/08/13 2014/08/13 MASH STYLE LAB CO., LTD. 24

N/080999 2014/08/13 2014/08/13 Harney & Sons Tea Corp. 30

N/081000 2014/08/13 2014/08/13 Harney & Sons Tea Corp. 43

N/081001 2014/08/13 2014/08/13 Harney & Sons Tea Corp. 30

N/081002 2014/08/13 2014/08/13 Harney & Sons Tea Corp. 43

N/081054 2014/08/13 2014/08/13 力加市場推廣及顧問有限公司

Nextra Marketing and Business Consulting Limited

16

N/081055 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

16

N/081056 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

39
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N/081058 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

16

N/081059 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

16

N/081060 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

16

N/081061 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

36

N/081062 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

45

N/081063 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

36

N/081064 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

45

N/081065 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

36

N/081066 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

36

N/081067 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

16

N/081068 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

35

N/081069 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

37

N/081070 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

41

N/081071 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

42

N/081072 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

43

N/081073 2014/08/13 2014/08/13 太陽城集團有限公司

SUNCITY GROUP LIMITED

45

N/081309 2014/08/13 2014/08/13 Y I C H A N G  J I N B A O  M U S I C A L  I N S T R U M E N T S 

MANUFACTURING CO., LTD

15

N/081353 2014/08/13 2014/08/13 VM Granada Holdings, Limited 36

N/081354 2014/08/13 2014/08/13 VM Granada Holdings, Limited 43

N/081449 2014/08/13 2014/08/13 Antalos Apps LLC 09

N/081454 2014/08/13 2014/08/13 Coast Research LLC 09

N/081477 2014/08/13 2014/08/13 King.Com Limited 09

N/081478 2014/08/13 2014/08/13 King.Com Limited 25
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N/081479 2014/08/13 2014/08/13 King.Com Limited 41

N/081480 2014/08/13 2014/08/13 King.Com Limited 09

N/081481 2014/08/13 2014/08/13 King.Com Limited 25

N/081482 2014/08/13 2014/08/13 King.Com Limited 41

N/081483 2014/08/13 2014/08/13 King.Com Limited 09

N/081484 2014/08/13 2014/08/13 King.Com Limited 25

N/081485 2014/08/13 2014/08/13 King.Com Limited 41

N/081540 2014/08/13 2014/08/13 King.Com Limited 09

N/081541 2014/08/13 2014/08/13 King.Com Limited 25

N/081542 2014/08/13 2014/08/13 King.Com Limited 41

N/081553 2014/08/13 2014/08/13 CHRISTIAN DIOR COUTURE 09

N/081554 2014/08/13 2014/08/13 CHRISTIAN DIOR COUTURE 14

N/081555 2014/08/13 2014/08/13 CHRISTIAN DIOR COUTURE 18

N/081556 2014/08/13 2014/08/13 CHRISTIAN DIOR COUTURE 25

N/081609 2014/08/13 2014/08/13 CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC. 35

N/081610 2014/08/13 2014/08/13 CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC. 36

N/081611 2014/08/13 2014/08/13 CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC. 44

N/081655 2014/08/13 2014/08/13 MTG Co., Ltd. 28

N/081728 2014/08/13 2014/08/13 Genuinestandard Limited 18

N/081729 2014/08/13 2014/08/13 Genuinestandard Limited 25

N/081730 2014/08/13 2014/08/13 Genuinestandard Limited 26

N/081731 2014/08/13 2014/08/13 Genuinestandard Limited 18

N/081732 2014/08/13 2014/08/13 Genuinestandard Limited 25

N/081733 2014/08/13 2014/08/13 Genuinestandard Limited 26

N/081758 2014/08/13 2014/08/13 JNJ Enterprises, LLC 33

N/081786 2014/08/13 2014/08/13 GRAFF DIAMONDS LIMITED 14

N/081840 2014/08/13 2014/08/13 Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG 03

N/082035 2014/08/13 2014/08/13 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 09

N/082036 2014/08/13 2014/08/13 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 38

N/082037 2014/08/13 2014/08/13 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 42

N/082038 2014/08/13 2014/08/13 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 45

N/082044 2014/08/13 2014/08/13 APU Joint Stock Company 32

N/082048 2014/08/13 2014/08/13 PRADA S.A. 03

N/082049 2014/08/13 2014/08/13 SUAREZ H, S.A. 25

N/082050 2014/08/13 2014/08/13 SUAREZ H, S.A. 35
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N/082063 2014/08/13 2014/08/13 Beats Electronics, LLC 09

N/082202 2014/08/13 2014/08/13 Chelsea Football Club Limited 14

N/082342 2014/08/13 2014/08/13 WS Fashion International SA 25

N/082343 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 03

N/082344 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 07

N/082345 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 09

N/082346 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 11

N/082347 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 21

N/082348 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 03

N/082349 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 07

N/082350 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 09

N/082351 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 11

N/082352 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 21

N/082356 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 03

N/082357 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 11

N/082358 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 03

N/082359 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Floor Care Technology Limited 11

N/082392 2014/08/13 2014/08/13 奚彩璐 43

N/082399 2014/08/13 2014/08/13 Bayer Intellectual Property GmbH 05

N/082400 2014/08/13 2014/08/13 Bayer Intellectual Property GmbH 05

N/082467 2014/08/13 2014/08/13 DISTILLERIE DES MOISANS 33

N/082468 2014/08/13 2014/08/13 SERGE BLANCO 18

N/082469 2014/08/13 2014/08/13 SERGE BLANCO 25

N/082470 2014/08/13 2014/08/13 天津市中海樂園餐飲有限公司 43

N/082528 2014/08/13 2014/08/13 SOLUXURY HMC 43

N/082570 2014/08/13 2014/08/13 Bricard SA 06

N/082571 2014/08/13 2014/08/13 Bricard SA 09

N/082572 2014/08/13 2014/08/13 Bricard SA 20

N/082573 2014/08/13 2014/08/13 Bricard SA 06

N/082574 2014/08/13 2014/08/13 Bricard SA 09

N/082575 2014/08/13 2014/08/13 Bricard SA 20

N/082577 2014/08/13 2014/08/13 上海三七玩網絡科技有限公司 09

N/082578 2014/08/13 2014/08/13 上海三七玩網絡科技有限公司 28

N/082579 2014/08/13 2014/08/13 上海三七玩網絡科技有限公司 35

N/082580 2014/08/13 2014/08/13 上海三七玩網絡科技有限公司 38
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N/082581 2014/08/13 2014/08/13 上海三七玩網絡科技有限公司 41

N/082621 2014/08/13 2014/08/13 ACCOR 35

N/082622 2014/08/13 2014/08/13 ACCOR 36

N/082623 2014/08/13 2014/08/13 ACCOR 43

N/082624 2014/08/13 2014/08/13 ACCOR 43

N/082625 2014/08/13 2014/08/13 ACCOR 43

N/082626 2014/08/13 2014/08/13 SOLUXURY HMC 43

N/082627 2014/08/13 2014/08/13 ENI S.P.A. 01

N/082628 2014/08/13 2014/08/13 ENI S.P.A. 04

N/082629 2014/08/13 2014/08/13 ENI S.P.A. 17

N/082630 2014/08/13 2014/08/13 ENI S.P.A. 01

N/082631 2014/08/13 2014/08/13 ENI S.P.A. 04

N/082632 2014/08/13 2014/08/13 ENI S.P.A. 17

N/082633 2014/08/13 2014/08/13 ENI S.P.A. 01

N/082634 2014/08/13 2014/08/13 ENI S.P.A. 04

N/082635 2014/08/13 2014/08/13 ENI S.P.A. 17

N/082636 2014/08/13 2014/08/13 Apple Inc. 09

N/082637 2014/08/13 2014/08/13 Apple Inc. 35

N/082846 2014/08/13 2014/08/13 Mary Kay Inc. 05

N/082847 2014/08/13 2014/08/13 Mary Kay Inc. 05

N/082848 2014/08/13 2014/08/13 Mary Kay Inc. 05

N/082849 2014/08/13 2014/08/13 Mary Kay Inc. 05

N/082850 2014/08/13 2014/08/13 Mary Kay Inc. 05

N/082852 2014/08/13 2014/08/13 Mary Kay Inc. 05

N/082853 2014/08/13 2014/08/13 Mary Kay Inc. 05

N/082910 2014/08/13 2014/08/13 Bayer Intellectual Property GmbH 05

N/082911 2014/08/13 2014/08/13 Bayer Intellectual Property GmbH 05

N/082991 2014/08/13 2014/08/13 Techtronic Power Tools Technology Limited 07

N/083001 2014/08/13 2014/08/13 ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED 03

N/083002 2014/08/13 2014/08/13 ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED 11

N/083003 2014/08/13 2014/08/13 ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED 21

N/083004 2014/08/13 2014/08/13 ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED 24

N/083005 2014/08/13 2014/08/13 ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED 25

N/083006 2014/08/13 2014/08/13 ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED 35
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N/083007 2014/08/13 2014/08/13 ESPA INTERNATIONAL (UK) LIMITED 42

N/083023 2014/08/13 2014/08/13 ENI S.P.A. 01

N/083024 2014/08/13 2014/08/13 ENI S.P.A. 04

N/083025 2014/08/13 2014/08/13 ENI S.P.A. 17

N/083134 2014/08/13 2014/08/13 MHCS 33

N/083135 2014/08/13 2014/08/13 COINTREAU 33

N/083136 2014/08/13 2014/08/13 ACCOR 43

N/083169 2014/08/13 2014/08/13 Montblanc-Simplo GmbH 14

N/083170 2014/08/13 2014/08/13 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/083171 2014/08/13 2014/08/13 De Beers Intangibles Limited 14

N/083172 2014/08/13 2014/08/13 De Beers Intangibles Limited 35

N/083173 2014/08/13 2014/08/13 GONZALEZ BYASS, S.A. 33

N/083174 2014/08/13 2014/08/13 RIVOLTA CARMIGNANI S.p.A. 24

N/083175 2014/08/13 2014/08/13 驁映娛樂製作有限公司 41

N/083183 2014/08/13 2014/08/13 吳聚呈

WU JUCHENG

30

N/083184 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

06

N/083186 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

09

N/083187 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

11

N/083188 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

12

N/083189 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

14

N/083191 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

18

N/083192 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

25

N/083193 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

26

N/083194 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

28

N/083195 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

35

N/083196 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

37
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N/083197 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

41

N/083199 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

12

N/083200 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

14

N/083202 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

18

N/083203 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

25

N/083204 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

26

N/083205 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

28

N/083207 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

09

N/083208 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

11

N/083209 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

12

N/083210 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

14

N/083214 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

26

N/083217 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

37

N/083219 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

09

N/083220 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

11

N/083221 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

14

N/083225 2014/08/13 2014/08/13 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki 

Heavy Industries, LTD.) 

26

N/083233 2014/08/13 2014/08/13 Walton International Limited 09

N/083239 2014/08/13 2014/08/13 世霸潛能國際有限公司

XYBER INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

09

N/083240 2014/08/13 2014/08/13 世霸潛能國際有限公司

XYBER INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

03

N/083241 2014/08/13 2014/08/13 世霸潛能國際有限公司

XYBER INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

10
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N/083242 2014/08/13 2014/08/13 世霸潛能國際有限公司

XYBER INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

44

N/083243 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 05

N/083244 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 29

N/083245 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 30

N/083246 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 05

N/083247 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 29

N/083248 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 29

N/083249 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 05

N/083250 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 29

N/083251 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 05

N/083252 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 29

N/083253 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 05

N/083254 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 29

N/083255 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 05

N/083256 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 29

N/083257 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 30

N/083258 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 05

N/083259 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 29

N/083260 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 30

N/083261 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 05

N/083262 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 29

N/083263 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 30

N/083264 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 29

N/083265 2014/08/13 2014/08/13 Friesland Brands B.V. 29

N/083269 2014/08/13 2014/08/13 CLOUDY BAY VINEYARDS LIMITED 33

N/083270 2014/08/13 2014/08/13 NTT DoCoMo, Inc. 35

N/083271 2014/08/13 2014/08/13 NTT DoCoMo, Inc. 41

N/083272 2014/08/13 2014/08/13 NTT DoCoMo, Inc. 35

N/083273 2014/08/13 2014/08/13 NTT DoCoMo, Inc. 41

N/083274 2014/08/13 2014/08/13 NTT DoCoMo, Inc. 35

N/083275 2014/08/13 2014/08/13 NTT DoCoMo, Inc. 41

N/083279 2014/08/13 2014/08/13 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/083280 2014/08/13 2014/08/13 DSM IP Assets B.V. 05

N/083282 2014/08/13 2014/08/13 Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG 32
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N/083283 2014/08/13 2014/08/13 J.PEREIRA DA CRUZ, S.A. 41

N/083284 2014/08/13 2014/08/13 J.PEREIRA DA CRUZ, S.A. 45

N/083285 2014/08/13 2014/08/13 J.PEREIRA DA CRUZ, S.A. 41

N/083286 2014/08/13 2014/08/13 J.PEREIRA DA CRUZ, S.A. 45

N/083287 2014/08/13 2014/08/13 Georg Jensen A/S 03

N/083288 2014/08/13 2014/08/13 Georg Jensen A/S 06

N/083289 2014/08/13 2014/08/13 Georg Jensen A/S 08

N/083290 2014/08/13 2014/08/13 Georg Jensen A/S 09

N/083291 2014/08/13 2014/08/13 Georg Jensen A/S 14

N/083292 2014/08/13 2014/08/13 Georg Jensen A/S 16

N/083293 2014/08/13 2014/08/13 Georg Jensen A/S 18

N/083294 2014/08/13 2014/08/13 Georg Jensen A/S 20

N/083295 2014/08/13 2014/08/13 Georg Jensen A/S 21

N/083297 2014/08/13 2014/08/13 Georg Jensen A/S 25

N/083298 2014/08/13 2014/08/13 Georg Jensen A/S 26

N/083299 2014/08/13 2014/08/13 Georg Jensen A/S 28

N/083300 2014/08/13 2014/08/13 Georg Jensen A/S 34

N/083304 2014/08/13 2014/08/13 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC 

05

N/083305 2014/08/13 2014/08/13 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC 

16

N/083306 2014/08/13 2014/08/13 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC 

29

N/083307 2014/08/13 2014/08/13 美贊臣美國控股有限公司

MJN U.S. Holdings LLC 

35

N/083308 2014/08/13 2014/08/13 SOCIETE DES TELECOMMUNICATIONS DU TOGO 

(ALSO TRADING AS TOGO TELECOM)

09

N/083312 2014/08/13 2014/08/13 林玉嫻

LAM IOK HAN

30

N/083313 2014/08/13 2014/08/13 BA&SH, Société par actions simplifiée 25

N/083314 2014/08/13 2014/08/13 FMTM Distribution Ltd 08

N/083315 2014/08/13 2014/08/13 FMTM Distribution Ltd 14

N/083316 2014/08/13 2014/08/13 FMTM Distribution Ltd 20

N/083317 2014/08/13 2014/08/13 FMTM Distribution Ltd 21

N/083318 2014/08/13 2014/08/13 FMTM Distribution Ltd 43

N/083319 2014/08/13 2014/08/13 FMTM Distribution Ltd 08
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N/083320 2014/08/13 2014/08/13 FMTM Distribution Ltd 20

N/083321 2014/08/13 2014/08/13 FMTM Distribution Ltd 21

N/083322 2014/08/13 2014/08/13 FMTM Distribution Ltd 43

N/083323 2014/08/13 2014/08/13 FMTM Distribution Ltd 21

N/083324 2014/08/13 2014/08/13 Winter Holding GmbH & Co KG 25

N/083325 2014/08/13 2014/08/13 A. TESTONI S.p.A. 18

N/083326 2014/08/13 2014/08/13 A. TESTONI S.p.A. 25

N/083327 2014/08/13 2014/08/13 A. TESTONI S.p.A. 35

N/083328 2014/08/13 2014/08/13 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 25

N/083329 2014/08/13 2014/08/13 Oxfam Hong Kong 36

N/083330 2014/08/13 2014/08/13 Oxfam Hong Kong 41

N/083331 2014/08/13 2014/08/13 袁華勝 12

N/083334 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen Intellectual Property Limited 35

N/083335 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen Intellectual Property Limited 36

N/083336 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen Intellectual Property Limited 43

N/083337 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen Intellectual Property Limited 35

N/083338 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen Intellectual Property Limited 36

N/083339 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen Intellectual Property Limited 43

N/083340 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen Intellectual Property Limited 35

N/083341 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen Intellectual Property Limited 36

N/083342 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen Intellectual Property Limited 43

N/083343 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen Intellectual Property Limited 35

N/083344 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen Intellectual Property Limited 36

N/083345 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen Intellectual Property Limited 43

N/083346 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen citizenM Asia Limited 35

N/083347 2014/08/13 2014/08/13 Artyzen citizenM Asia Limited 43

N/083349 2014/08/13 2014/08/13 曲率葡萄酒有限責任公司

CURVATURE WINES LLC

33

N/083350 2014/08/13 2014/08/13 曲率葡萄酒有限責任公司

CURVATURE WINES LLC

33

N/083351 2014/08/13 2014/08/13 曲率葡萄酒有限責任公司

CURVATURE WINES LLC

33

N/083352 2014/08/13 2014/08/13 麥凱杰

MAK HOI KIT

43

N/083353 2014/08/13 2014/08/13 新概念有限公司

STUDIO 321 LIMITED

43



N.º 36 — 3-9-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15487

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/083354 2014/08/13 2014/08/13 聞雞起舞餐飲服務有限公司 43

N/083355 2014/08/13 2014/08/13 聞雞起舞餐飲服務有限公司 43

N/083356 2014/08/13 2014/08/13 Atlantic Industries 32

N/083357 2014/08/13 2014/08/13 Karl Lagerfeld B.V. 41

N/083358 2014/08/13 2014/08/13 Karl Lagerfeld B.V. 41

N/083359 2014/08/13 2014/08/13 Karl Lagerfeld B.V. 41

N/083360 2014/08/13 2014/08/13 Karl Lagerfeld B.V. 41

N/083396 2014/08/13 2014/08/13 蘇州帕瓦麥斯動力有限公司

Suzhou Powermax Power Co., Ltd.

07

N/083397 2014/08/13 2014/08/13 J.&.D.Mc.George LLP 25

N/083399 2014/08/13 2014/08/13 澳動傳科控股有限公司

MOME GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, LIMITADA

35

N/083400 2014/08/13 2014/08/13 澳動傳科控股有限公司

MOME GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, LIMITADA

41

N/083401 2014/08/13 2014/08/13 澳動傳科控股有限公司

MOME GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, LIMITADA

42

N/083407 2014/08/13 2014/08/13 合肥晶弘電器有限公司

HEFEI JINGHONG ELECTRICAL CO., LTD.

11

N/083408 2014/08/13 2014/08/13 合肥晶弘電器有限公司

HEFEI JINGHONG ELECTRICAL CO., LTD.

11

N/083414 2014/08/13 2014/08/13 寧波高發汽車控制系統股份有限公司 12

N/083415 2014/08/13 2014/08/13 津萬出版有限公司 09

N/083416 2014/08/13 2014/08/13 津萬出版有限公司 16

N/083417 2014/08/13 2014/08/13 津萬出版有限公司 28

N/083418 2014/08/13 2014/08/13 鐶琪塑膠股份有限公司 17

N/083419 2014/08/13 2014/08/13 鐶琪塑膠股份有限公司 20

N/083420 2014/08/13 2014/08/13 因麗素時裝有限公司

INITIAL FASHION CO., LIMITED

09

N/083421 2014/08/13 2014/08/13 因麗素時裝有限公司

INITIAL FASHION CO., LIMITED

14

N/083422 2014/08/13 2014/08/13 因麗素時裝有限公司

INITIAL FASHION CO., LIMITED

25

N/083423 2014/08/13 2014/08/13 因麗素時裝有限公司

INITIAL FASHION CO., LIMITED

35

N/083424 2014/08/13 2014/08/13 Valdimir Pte. Ltd. 09

N/083425 2014/08/13 2014/08/13 Valdimir Pte. Ltd. 35

N/083426 2014/08/13 2014/08/13 Valdimir Pte. Ltd. 36

N/083431 2014/08/13 2014/08/13 蕭梅貞 11
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N/083432 2014/08/13 2014/08/13 Van Cleef & Arpels SA 14

N/083433 2014/08/13 2014/08/13 Van Cleef & Arpels SA 14

N/083434 2014/08/13 2014/08/13 Signum International S.à.r.l. Luxembourg, Luzern Branch 39

N/083435 2014/08/13 2014/08/13 Signum International S.à.r.l. Luxembourg, Luzern Branch 41

N/083436 2014/08/13 2014/08/13 中國銀聯股份有限公司 36

N/083438 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 06

N/083439 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 09

N/083440 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 12

N/083441 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 14

N/083442 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 16

N/083443 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 18

N/083444 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 20

N/083445 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 21

N/083446 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 24

N/083447 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 25

N/083448 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 28

N/083449 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 35

N/083450 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 39

N/083451 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 41

N/083452 2014/08/13 2014/08/13 長隆集團（澳門）有限公司 43

N/083453 2014/08/13 2014/08/13 MONCLER S.P.A. 03

N/083457 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 01

N/083458 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 02

N/083459 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 03

N/083460 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 04

N/083461 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 05

N/083462 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 06

N/083463 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 07

N/083464 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 08

N/083465 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 09

N/083466 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 10

N/083467 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 11

N/083469 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 13

N/083470 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 14

N/083471 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 15
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N/083472 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 16

N/083473 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 17

N/083474 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 18

N/083475 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 19

N/083476 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 20

N/083477 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 21

N/083478 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 22

N/083479 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 23

N/083480 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 24

N/083481 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 25

N/083482 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 26

N/083483 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 27

N/083484 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 28

N/083485 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 29

N/083486 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 30

N/083487 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 31

N/083488 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 32

N/083489 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 33

N/083490 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 34

N/083491 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 43

N/083492 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 44

N/083493 2014/08/13 2014/08/13 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 45

N/083494 2014/08/13 2014/08/13 “NATURA SIBERICA” Ltd. 03

N/083495 2014/08/13 2014/08/13 “NATURA SIBERICA” Ltd. 03

N/083496 2014/08/13 2014/08/13 Christian Louboutin 03

N/083497 2014/08/13 2014/08/13 Christian Louboutin 18

N/083498 2014/08/13 2014/08/13 Christian Louboutin 25

N/083499 2014/08/13 2014/08/13 正新橡膠工業股份有限公司

CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

12

N/083500 2014/08/13 2014/08/13 盛義管理有限公司

WINNING ELITE MANAGEMENT LIMITED

29

N/083501 2014/08/13 2014/08/13 盛義管理有限公司

WINNING ELITE MANAGEMENT LIMITED

30

N/083502 2014/08/13 2014/08/13 盛義管理有限公司

WINNING ELITE MANAGEMENT LIMITED

43

N/083503 2014/08/13 2014/08/13 盛義管理有限公司

WINNING ELITE MANAGEMENT LIMITED

29
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N/083504 2014/08/13 2014/08/13 盛義管理有限公司

WINNING ELITE MANAGEMENT LIMITED

30

N/083511 2014/08/13 2014/08/13 Yoshida & Co., Ltd. 18

N/083512 2014/08/13 2014/08/13 Yoshida & Co., Ltd. 18

N/083517 2014/08/13 2014/08/13 MACAU TINTO LIMITADA 33

N/083518 2014/08/13 2014/08/13 MACAU TINTO LIMITADA 35

N/083519 2014/08/13 2014/08/13 美國華達藥業有限公司 03

N/083520 2014/08/13 2014/08/13 美國華達藥業有限公司 05

N/083521 2014/08/13 2014/08/13 美國華達藥業有限公司 35

N/083522 2014/08/13 2014/08/13 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 29

N/083523 2014/08/13 2014/08/13 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 29

N/083533 2014/08/13 2014/08/13 Sunriseclick.com Pte. Ltd. 18

N/083534 2014/08/13 2014/08/13 Sunriseclick.com Pte. Ltd. 25

N/083535 2014/08/13 2014/08/13 Sunriseclick.com Pte. Ltd. 28

N/083536 2014/08/13 2014/08/13 Sunriseclick.com Pte. Ltd. 35

N/083537 2014/08/13 2014/08/13 H&M Hennes & Mauritz AB 25

N/083538 2014/08/13 2014/08/13 H&M Hennes & Mauritz AB 35

N/083539 2014/08/13 2014/08/13 Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société 

Anonyme

35

N/083545 2014/08/13 2014/08/13 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer 

Entertainment Inc.)

09

N/083546 2014/08/13 2014/08/13 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer 

Entertainment Inc.)

28

N/083547 2014/08/13 2014/08/13 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer 

Entertainment Inc.)

41

N/083548 2014/08/13 2014/08/13 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer 

Entertainment Inc.)

09

N/083549 2014/08/13 2014/08/13 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer 

Entertainment Inc.)

28

N/083550 2014/08/13 2014/08/13 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (Sony Computer 

Entertainment Inc.)

41

N/083551 2014/08/13 2014/08/13 萬桐葯業有限公司

PRODUTO FARMACÉUTICAL MAN TONG LDA. / MAN 

TONG PHARMACEUTICAL LTD.

05

N/083552 2014/08/13 2014/08/13 COFACO AÇORES – INDÚSTRIA DE CONSERVAS, S.A. 29

N/083556 2014/08/13 2014/08/13 橙葉控股有限責任公司

ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

43
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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/083557 2014/08/13 2014/08/13 橙葉控股有限責任公司

ORANGE LEAF HOLDINGS, LLC

43

N/083563 2014/08/13 2014/08/13 特卓集團有限公司

Quality Mark Group Limited

05

N/083564 2014/08/13 2014/08/13 ONEBIZ - FRANCHISING E SERVIÇOS, LDA 44

N/083565 2014/08/13 2014/08/13 ONEBIZ - FRANCHISING E SERVIÇOS, LDA 44

N/083566 2014/08/13 2014/08/13 ONEBIZ - FRANCHISING E SERVIÇOS, LDA 35

N/083567 2014/08/13 2014/08/13 文化村（長者中心）有限公司

CULTURE HOMES (ELDERLY CENTRE) LTD.

10

N/083568 2014/08/13 2014/08/13 文化村（長者中心）有限公司

CULTURE HOMES (ELDERLY CENTRE) LTD.

35

N/083569 2014/08/13 2014/08/13 新世界針織廠有限公司 25

N/083571 2014/08/13 2014/08/13 羅曉佳

LAW HIU KAI

05

N/083572 2014/08/13 2014/08/13 羅曉佳

LAW HIU KAI

29

N/083573 2014/08/13 2014/08/13 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 04

N/083574 2014/08/13 2014/08/13 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 35

N/083575 2014/08/13 2014/08/13 Universal Entertainment Corporation 09

N/083578 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 03

N/083579 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 05

N/083580 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 09

N/083581 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 14

N/083582 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 16

N/083583 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 18

N/083584 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 20

N/083585 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 21

N/083586 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 23

N/083587 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 24

N/083588 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 25

N/083589 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 26

N/083590 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 27

N/083591 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 28

N/083592 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 30

N/083593 2014/08/13 2014/08/13 Daiso Industries Co., Ltd. 35

N/083596 2014/08/13 2014/08/13 King.Com Limited 36
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部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

編號 N.° N/073998, N/074003, 及e N/074008

註冊日期 Data de registo 2014/08/13

批示日期 Data de despacho 2014/08/13

權利人 Titular 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS LIMITED

分類 Classe 35

Foram recusados apenas aos serviços de «venda a retalho e por grosso de bebidas alcoólicas», e foram concedidos os serviços 

relacionados aos «publicidade e relações públicas; gestão de empresas e administração; gestão de hotéis e administração; 

marketing, serviços promocionais; serviços de gestão de escritório, centros comerciais, leilões, declarações ou anúncios, 

reuniões de negócios, feiras e seminários; serviços de quiosque de tabaco e artigos de confeitaria; agentes de importação e 

exportação; agente de emprego e artistas; serviços de venda a retalho e por grosso, incluindo artigos de prendas, vestuário, 

brinquedos, produtos de desporto, livros, perfumes, produtos de banho, artes e ofícios, comida e bebidas não alcoólicas; tudo 

incluído na classe 35» do pedido de registo de marca, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e o art.º 216.º

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/072395 2014/08/13 廣州迪柯尼投資發展有限公司

GUANGZHOU DIKENI 

INVESTMENT AND 

DEVELOPMENT CO., LTD.

03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/072396 2014/08/13 廣州迪柯尼投資發展有限公司

GUANGZHOU DIKENI 

INVESTMENT AND 

DEVELOPMENT CO., LTD.

14 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/072397 2014/08/13 廣州迪柯尼投資發展有限公司

GUANGZHOU DIKENI 

INVESTMENT AND 

DEVELOPMENT CO., LTD.

18 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/072398 2014/08/13 廣州迪柯尼投資發展有限公司

GUANGZHOU DIKENI 

INVESTMENT AND 

DEVELOPMENT CO., LTD.

25 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/074001 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

41 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/074002 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/074006 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

41 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/074007 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/074011 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

41 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/074012 2014/08/13 路易十三集團有限公司

LOUIS XIII HOLDINGS 

LIMITED

43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/080040 2014/08/13 崔啟榮

CHOI KAI WENG

35 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conju-

gado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/006499

(9268-M)

P/006501

(9270-M)

P/006503

(9272-M)

P/006511

(9280-M)

P/009153

(8901-M)

P/009154

(8902-M)

P/009155

(8903-M)

P/009156

(8904-M)

P/009218

(9638-M)

P/009302

(9070-M)

P/009303

(9071-M)

P/009374

(9142-M)

P/009516

(9393-M)

P/009550

(9468-M)

P/009551

(9469-M)

P/009858

(9686-M)

P/009859

(9687-M)

P/010015

(9847-M)

P/010060

(10279-M)

P/010061

(10280-M)

P/010213

(10134-M)

P/010214

(10135-M)

P/010215

(10136-M)

P/010216

(10137-M)

P/010265

(10176-M)

P/010585

(10461-M)

P/010672

(10557-M)

P/010746

(10581-M)

P/010747

(10582-M)

P/010748

(10583-M)

P/011783

(11665-M)

P/014035

(13967-M)

N/002033 N/002041 N/003797

N/003998 N/004219 N/004904 N/004905 N/004906 N/005299 N/005300

N/005301 N/005302 N/005303 N/005304 N/005305 N/005306 N/005392
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編號

N.º

N/005393 N/005394 N/005395 N/005396 N/005397 N/005407 N/005408

N/005409 N/005410 N/005411 N/005412 N/005540 N/005578 N/005590

N/005706 N/005707 N/005708 N/005709 N/005710 N/005711 N/005713

N/005728 N/005730 N/005731 N/005733 N/005734 N/005735 N/005739

N/005740 N/005741 N/005742 N/005757 N/005758 N/005759 N/005827

N/005832 N/005843 N/005844 N/005845 N/005846 N/005853 N/005854

N/005900 N/006074 N/006075 N/006076 N/006170 N/006228 N/006229

N/006233 N/006234 N/006235 N/006236 N/006237 N/006243 N/006244

N/006245 N/006246 N/006247 N/006727 N/006831 N/006832 N/023147

N/024102 N/024405 N/024494 N/024497 N/025191 N/025323 N/025919

N/025920 N/025990 N/026295 N/026296 N/026400 N/026541 N/026567

N/026568 N/026794 N/026795 N/026849 N/026871 N/026872 N/026873

N/026874 N/026875 N/026876 N/026878 N/026880 N/026881 N/026882

N/026950 N/026951 N/026952 N/026953 N/026954 N/026955 N/026970

N/026971 N/026973 N/027050 N/027051 N/027052 N/027053 N/027062

N/027063 N/027064 N/027083 N/027084 N/027085 N/027086 N/027087

N/027088 N/027089 N/027090 N/027091 N/027092 N/027093 N/027094

N/027095 N/027096 N/027097 N/027098 N/027141 N/027143 N/027172

N/027173 N/027174 N/027175 N/027176 N/027177 N/027178 N/027179

N/027180 N/027186 N/027187 N/027188 N/027190 N/027191 N/027192

N/027199 N/027200 N/027201 N/027202 N/027203 N/027204 N/027205

N/027206 N/027207 N/027208 N/027209 N/027210 N/027211 N/027212

N/027213 N/027214 N/027215 N/027216 N/027217 N/027218 N/027220

N/027221 N/027222 N/027223 N/027224 N/027226 N/027227 N/027228

N/027229 N/027230 N/027232 N/027233 N/027234 N/027298 N/027299

N/027300 N/027301 N/027302 N/027303 N/027304 N/027305 N/027427

N/027501 N/027502 N/027558 N/027559 N/027560 N/027561 N/027562

N/027576 N/027747 N/027752 N/027753 N/027754 N/027917 N/027934

N/027935 N/027936 N/027937 N/027938 N/027939 N/027940 N/027941

N/028057 N/028058 N/028071 N/028074 N/028123 N/028124 N/028125

N/028126 N/028127 N/028128 N/028129 N/028130 N/028131 N/028149

N/028150 N/028151 N/028152 N/028232 N/028233 N/028248 N/028249

N/028250 N/028251 N/028252 N/028253 N/028551 N/028906 N/028907

N/028926 N/028927 N/029008 N/029009 N/029041 N/029042 N/029298

N/029300 N/029303 N/029412 N/029589 N/029610 N/029624 N/029625
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編號

N.º

N/029626 N/029627 N/029628 N/029629 N/029633 N/029634 N/029635

N/029726 N/029727 N/029728 N/029944 N/029945 N/029947 N/029971

N/029972 N/030103 N/030272 N/030361 N/030403 N/030404 N/030493

N/030494 N/030495 N/030496 N/030497 N/030498 N/030499 N/030500

N/030518 N/030519 N/030520 N/030521 N/030522 N/030523 N/030524

N/030525 N/030576 N/030581 N/030582 N/030613 N/030614 N/030659

N/030660 N/030661 N/030662

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/000986

(891-M)

2014/08/06 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

H A R D E E ’ S F O O D 

SYSTEMS, INC.

HARDEE'S FOOD SYSTEMS LLC, 

com sede em 6307 Carpinteria Ave-

nue, Suite A, Carpinteria, California 

93013, Estados Unidos da América

P/000986

(891-M)

2014/08/06 轉讓

Transmissão

H A R D E E ’ S F O O D 

SYSTEMS LLC

HARDEE'S RESTAURANTS LLC, 

com sede em 100 N. Broadway, Suite 

1200, St. Louis, Missouri 63102, Esta-

dos Unidos da América

P/010746

(10581-M)

P/010747

(10582-M)

P/010748

(10583-M)

2014/08/01 更改地址

Modificação de 

sede

BVM S.p.A. Via Larga, 31 - 40138 Bolonha, Itália

N/006228

N/006229

2014/08/06 更改地址

Modificação de 

sede

S.p.A. EGIDIO GAL-

BANI

Via Flavio Gioia 8, 20149 Milano, 

Italy

N/006727 2014/08/04 更改地址

Modificação de 

sede

Guangxi Softto (Holdin-

gs) Ltd.

中國廣西梧州市新興二路137號

No. 137 Xinxing 2nd Road, Wuzhou 

City, Guangxi, People’s Republic of 

China

N/024102 2014/08/04 轉讓

Transmissão

Juicy Couture, Inc. ABG Juicy Couture, LLC, com sede 

em 100 West 33rd Street, Suite 1007, 

New York, New York 10001, United 

States of America

N/024405 2014/08/08 轉讓

Transmissão

Westcoast Contempo 

Fashions Ltd.

KMJ BRAND HOLDINGS LLC, 

com sede em 1370 Broadway, Suite 

1107, New York, New York 10018, 

U.S.A.
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/025919

N/025920

2014/08/05 更改地址

Modificação de 

sede

Beca Group Limited Ground Floor, 21 Pitt Street, Au-

ckland 1010, New Zealand

N/026145

N/026146

N/026147

N/026148

N/071792

N/071793

2014/08/12 更改地址

Modificação de 

sede

PREFERRED GUEST, 

INC.

One StarPoint Stamford, Connecticut, 

06902, Estados Unidos da América

N/026973 2014/08/01 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Teslar Inside Corpora-

tion

PStein, Inc.

N/026973 2014/08/01 轉讓

Transmissão

PStein, Inc. Philip Stein Holding, Inc., com sede 

em 169 E. Flagler Street, Suite 1701, 

Miami, Florida 33131, U.S.A.

N/027558

N/027559

N/027560

N/027561

N/027562

N/036262

N/036263

N/036264

N/036265

2014/08/01 更改認別資料

Modificação de 

identidade

北京潘家園國際民間文

化發展中心

BEIJING PANJIAYUAN 

I N T E R N AT I O N A L 

FOLK CULTURE DE-

VELOPMENT CENTER

北京潘家園國際民間文化發展有限公

司

N/039397 2014/08/04 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

Léon Hatot S.A. (Léon 

Hatot AG) (Léon Hatot 

Ltd)

OMEGA SA (OMEGA AG) (OME-

GA LTD), com sede em Jakob-Stäm-

pfli-Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, Suíça

N/039916 2014/08/01 轉讓

Transmissão

Domenico Vacca DOMENICO VACCA ENTERPRI-

SES LTD, com sede em Vasili Michai-

lidi 9, 3026 Limassol, Cyprus

N/048831

N/048832

N/048833

N/048834

N/048835

N/048836

N/048837

N/048838

N/048839

N/048840

N/048841

N/048842

2014/08/13 更改認別資料

Modificação de 

identidade

KADOKAWA GROUP 

HOLDINGS, INC.

KADOKAWA CORPORATION

N/052948

N/052949

2014/08/04 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

Léon Hatot SA (Léon 

Hatot AG) (Léon Hatot 

Ltd)

OMEGA SA (OMEGA AG) (OME-

GA LTD), com sede em Jakob-Stäm-

pfli-Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, Suíça

N/078786

N/078787

N/078788

N/078789

N/078790

N/078791

N/078792

N/078793

N/081022

N/081023

N/081024

N/081025

N/081026

N/081027

N/081028

N/081029

2014/08/07 轉讓

Transmissão

Mitsubishi Heavy Indus-

tries, Ltd. 

Mitsubishi Hitachi Power Systems, 

Ltd., com sede em 3-1, Minatomirai 

3-Chome, Nishi-Ku, Yokohama-Shi, 

Kanagawa 220-8401 Japan

N/081392

N/081393

N/081394

N/081395

N/081396

N/081397

2014/08/01 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Manwin Licensing Inter-

national S.à.r.l

Licensing IP International S.à r.l



N.º 36 — 3-9-2014  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 15497

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/079647 2014/08/05 ZEGHLOUL, NAIMA 25

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/043594 2014/07/29 澳門廠商聯合會 Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding

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/083662 2014/07/07 梁錦強

LEONG KAM KEONG

Haw Par Corporation Limited

N/084409 2014/08/04 Six Continents Hotels, Inc. Crown Melbourne Limited

N/084566 2014/08/04 上海匯捷文化傳播有限公司 OMEGA S.A. (OMEGA AG) (OMEGA LTD)

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百六十五條及第一百六十六條第一款的規定，

公佈下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請，自本通告公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : D/001148

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/07

[71] 申請人 Requerente : SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço  : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan
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 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 創作人 Criador : Tetsu SUMII

[51] 分類 Classificação  : 14 - 02

[54] 標題 Título  : 運算及控制裝置。

   Unidade de aritmética e controlo.

[57] 摘要 Resumo  : Unidade de aritmética e controlo, caracterizada por: 1) a presença de uma caixa quadran-

gular em vista plana com frente e lados traseiros inclinados para trás e para cima e com 

uma parte intermediária estreitatada; 2) a presença de uma estria no lado superior da parte 

superior do caixa, com a dita estria alongando-se nos lados dianteiro e traseiro da parte su-

perior do caixa; 3) a presença de uma estria no lado inferior da parte inferior do caixa, com 

a dita estria alongando-se nos lados dianteiro e traseiro da parte inferior do caixa.

 附圖 Figura : 

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

2013/05/16 2013-010775 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : D/001153

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/20

[71] 申請人 Requerente : 供應大王商用物資供應有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門提督馬路139-145號南益工業大厦9樓D 

 國籍 Nacionalidade  : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

[72] 創作人 Criador : 梁國輝 LEONG KUOC FAI 

[51] 分類 Classificação  : 2 - 02

[54] 標題 Título  : 衣領袖口防汚帶。

   Faixa anti-manchada costurada ao colarinho e ao punho de roupas.

[57] 摘要 Resumo  : 本外觀設計提供一種服裝衣領和袖口汗液防汚帶，用於服裝的衣領和袖口內側，位置在於經常

與人體皮膚接觸的部份，其中，包括：一條纖維織帶，所述纖維織帶車篷在所述服裝的衣領和

袖口內側布料上；本外觀設計的有益效果是：利用聚脂纖維具備低吸濕性特徵，能有效地阻隔

人體汗液直接滲入衣領及袖口位置的布料纖維內，使用者能經常保持頸部及手腕皮膚乾爽、舒

適及清潔，能使衣物更環保耐用，領位和袖口更圓順貼服。以上所述僅為本外觀設計較佳的實

施案例，並非因此限制本外觀設計的申請專利範圍，所以凡運用本外觀設計說明書及圖示內容

所做的等效結構變化，均包含在本外觀設計的保護範圍內。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : D/001154

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/26
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[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Sarah François-Poncet

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : 獅子頭珍品。

   Jóias cabeça de leão.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2013/06/06 742578101 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001155

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/26

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Sarah François-Poncet

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : Ultra系列的戒指。

   Anéis ultra.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2013/06/04 741943201 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001156

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/26

[71] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço  : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France
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 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 創作人 Criador : Sarah François-Poncet

[51] 分類 Classificação  : 11 - 01

[54] 標題 Título  : Ultra系列的戒指。

   Anéis ultra.

[57] 摘要 Resumo  : As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a confi-

guração do artigo tal como se mostra nas representações.

 附圖 Figura : 

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

2013/06/04 741943201 世界知識產權組織 WIPO

[21] 編號 N.º  : D/001160

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/28

[71] 申請人 Requerente : SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço  : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 創作人 Criador : Tetsu SUMII

[51] 分類 Classificação  : 14 - 99

[54] 標題 Título  : 底座。

   Base.

[57] 摘要 Resumo  : Base, caracterizada por:

   1) a presença de uma caixa alongado tendo faces laterais planas e uma frente e lados trasei-

ros transversalmente convexos;

   2) presença de recessos com um conector do lado superior da caixa;

   3) presença de uma estria passando pela parte de frente, lados traseiros e laterais de caixa.

 附圖 Figura : 

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

2013/06/07 2013-012879 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : D/001168

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/12
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[71] 申請人 Requerente : 比茨電子有限責任公司

   BEATS ELECTRONICS, LLC

 地址 Endereço  : 美國加州（90404）聖莫尼卡第5000北大街科洛弗大道1601號

   1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, California 90404, US

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 創作人 Criador : R．博納胡姆 RHYS BONAHOOM, R．布倫納 ROBERT BRUNNER, S．宋 SEOUN-

GHYUN SON, S．斯蒂格 STEPHEN STEGER

[51] 分類 Classificação  : 14 - 01

[54] 標題 Título  : 耳機平衡佩戴件。

   Peças equilibradas para usar auriculares.

[57] 摘要 Resumo  : 本物品用作耳機平衡佩戴，以便佩戴耳機，其由彎鈎部和耳廓部組成。 

 附圖 Figura : 

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

2013/06/13 29/457,923 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : D/001169

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/19

[71] 申請人 Requerente : 北京小米科技有限責任公司

   Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 中國北京市海澱區清河中街68號華潤五彩城寫字樓12F 郵編:100085

   Floor 12, Rainbow City of China Resources, No. 68, Qinghe Middle Street, Haidian Dis-

trict, Beijing 100085, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 劉德 De LIU, 劉航 Hang LIU, 鄭詩蕙 Shihui ZHENG 

[51] 分類 Classificação  : 14 - 03

[54] 標題 Título  : 手機（六）。

   Telemóvel (Seis).

[57] 摘要 Resumo  : 表述所顯示的物品的式樣、裝飾、形狀及構形是聲稱具有新穎性的外觀設計特色。 

 附圖 Figura : 

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

2013/06/21 201330273024.0 中國 China
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[21] 編號 N.º  : D/001171

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/12/26

[71] 申請人 Requerente : Eric Joseph Kriznik

 地址 Endereço  : Vedrijan 5A, Kojsko 5211, Slovenia

 國籍 Nacionalidade  : 斯洛文尼亞 Eslovena 

[72] 創作人 Criador : Eric Joseph Kriznik

[51] 分類 Classificação  : 21 - 01

[54] 標題 Título  : 輪盤（73）。

   Roleta (73).

[57] 摘要 Resumo  : 本設計提供一種用於帶有73位數字的輪盤遊戲，其設計要點在於形狀、構形、式樣、裝飾及/或

上述數者的結合。 

 附圖 Figura : 

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

2013/06/25 002262055 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : D/001192

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/02/21

[71] 申請人 Requerente : 北京緣商金時代投資管理有限責任公司

   Beijing Golden Age Green Business Investment Management Limited Liability Company

 地址 Endereço  : 中國北京市海澱區中關村東路18號財智國際大廈1908室

   Room 1908, Choi Chi International Building, No.18 Zhongguancun East Road, Haidian 

District, Beijing, 100080 China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 閆濤 Yan Tao 

[51] 分類 Classificação  : 32 - 00

[54] 標題 Título  : 吉祥物（綠夢白天鵝）。

   Mascote (Cisne Branco de Sonho Verde).

[57] 摘要 Resumo  : 本設計主要為了公益事業的公益宣傳活動，倡導綠色文明，傳遞綠色夢想。該產品模擬一隻天

鵝的形態。該天鵝模型大體包括天鵝軀體、天鵝翅膀、天鵝頸部和天鵝頭部幾個部分。天鵝軀

體為近似卵形但其尾部呈漸縮的錐形，天鵝軀體的與該尾部相對的端部向上延伸成天鵝頸部，

天鵝頸部頂端形成天鵝頭部，天鵝頭部朝向前方伸出，其中天鵝的兩隻眼睛注視前方。在天

鵝頸部的斜後方，分別從天鵝軀體的兩側伸出形成有兩隻天鵝翅膀，翅膀斜向上張開，形成展

翅的形態。這個設計巧妙地模擬了天鵝展翅的形態。自然界中天鵝代表高貴，給人以美好的印

象，引導人們愛護動物、尊重自然，嚮導美好。這是現有的設計中從沒有過的設計，而且該產品

的圖案中的各個元素巧妙而自然的結合在一起，給人以想像和啓迪。 

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

2013/10/14 201330484153.4 中國 China

[21] 編號 N.º  : D/001193

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/02/21

[71] 申請人 Requerente : 北京緣商金時代投資管理有限責任公司

   Beijing Golden Age Green Business Investment Management Limited Liability Company

 地址 Endereço  : 中國北京市海澱區中關村東路18號財智國際大廈1908室

   Room 1908, Choi Chi International Building, No.18 Zhongguancun East Road, Haidian 

District, Beijing, 100080 China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 創作人 Criador : 閆濤 Yan Tao 

[51] 分類 Classificação  : 32 - 00

[54] 標題 Título  : 吉祥物（綠夢雲鳳凰）。

   Mascote (Fénix de Nuvem de Sonho Verde).

[57] 摘要 Resumo  : 本設計主要為了公益事業的公益宣傳活動，倡導綠色文明，傳遞綠色夢想。該產品總體為模擬

傳統鳳凰在球形體上展翅起飛的形態，其中，一隻立體的鳳凰模型放置在球形體的頂部，該鳳

凰模型從其尾部伸出三根羽毛，分布在球體相對兩側表面上，在球形體的一側分布有兩根羽毛

而在另一側分布有一根羽毛。這些羽毛圖案呈條狀分布在球體側面且位於同一側兩根羽毛大

體平行排列。這些羽毛從鳳凰模型的尾部沿球形體表面朝向鳳凰模型的頭部下方延伸。在鳳凰

模型的頭部下方，在鳳凰羽毛端部之間的球形體表面上具有由兩個近似鐮刀形組成的橢圓形

狀。該球形體放置在一基座上，該基座由叠置的兩個圓柱體組成，上部的圓柱體的半徑小於下

部的圓柱體。該設計巧妙模擬了鳳凰展翅的形態。古人認為時逢太平盛世便有鳳凰飛來，該設

計展現了對吉祥、和平的嚮往。這是現有設計中從沒有過的設計，而且該產品的案中的各個元

素巧妙而自然的結合在一起，給人以想像和啓迪。 

 附圖 Figura : 

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

2013/10/14 201330484066.9 中國 China

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

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、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、第

一百三十一條第四款及第一百三十五條，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，公佈下列發明專利申請之延伸。
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De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a 

Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de 

Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir a extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21] 編號 N.º  : J/001429

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/05

[71] 申請人 Requerente : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 川端洋一, 澤井泰宏, 菅野和明, 澤田直隆 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI 

:
申請號

N.º de pedido

申請日

Data de pedido

公佈號

N.º de anúncio

公佈日

Data de publicação

201280029606.7 2012/06/14 CN 103608334A 2014/02/26

[51] 分類 Classificação  : C07D233/64

[54] 標題 Título  : 咪唑衍生物的製備方法。

   Método de preparação de derivados de «imidazole».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供咪唑衍生物的優異製備方法，該方法適用於工業生產。化合物（V I）是通過將化合

物（I）與格氏試劑或鎂試劑，以及鋰試劑反應，然後將得到的化合物與化合物（V）反應而製備

得到。 

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

2011/06/15 2011-133712 日本 Japão

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

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 os n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

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.

[21] 編號 N.º  : J/001415

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/19

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 奧米羅有限公司

   Almirall, S.A.

 地址 Endereço  : Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, Spain
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 國籍 Nacionalidade  : 西班牙 Espanhola 

[72] 發明人 Inventor : N．嘉西亞古賽里茲, F．卡雷拉卡雷拉, M．朱莉婭簡, L．德貝裘恩, X．塞拉馬西亞

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080011541.4 2010/03/11 CN 102348687B 2014/04/02

[51] 分類 Classificação  : C07D213/74, C07D239/42, A61P17/06, A61P19/00, A61P37/00

[54] 標題 Título  : 作為DHODH抑制劑的5-環丙基-2-{[2-(2,6-二氟苯基)嘧啶-5-基]胺基}苯甲酸鈉鹽。 

    «Sodium salt of 5-cyclopropyl-2-{[2-(2,6- difluorophenyl)pyrimidin-5-yl]amino}benzoic 

acid» que serve como inibidor de «DHODH».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及5-環丙基-2-{[2-(2,6-二氟苯基)嘧啶-5-基]胺基}苯甲酸鈉鹽及其藥學上可接受的溶

劑合物。 

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

2009/03/13 09382033.0 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/001416

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 納米及先進材料研發院有限公司

   Nano and Advanced Materials Institute Limited

 地址 Endereço  : Units 515-6, 5th floor, Lakeside One, Phase Two, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, 

New Territories, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade  : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

[72] 發明人 Inventor : 何詠基 HO, Wingkei, 黃建輝 HUANG, Jianhui 

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

ZL201180007859.X 2011/12/16 CN 102811794B 2014/03/12

[51] 分類 Classificação  : B01D53/46, B01D53/75, B01D53/86, F24F3/16, A61L9/20

[54] 標題 Título  : 基於原位光催化氧化和臭氧化使用增強的多功能塗層的空氣淨化系統和方法。

   Sistema e método para purificação do ar usando o revestimento multi-funcional reforçado 

com base em pn-situ oxidação fotocatalítica e ozonização.

[57] 摘要 Resumo  : 一種基於原位光催化氧化和臭氧化的空氣淨化系統，該系統包括單個多功能基於TiO2的塗層，

其具有在足夠的臭氧供應和UV照射存在下用於氧化的光催化活性，以在環境條件下協同氧化

氣體污染物。還公開了用於去除氣體污染物的方法，所述方法使用臭氧和U V照射，以在基於

TiO2的塗層存在下同時活化光催化氧化，從而在5分鐘內去除高達約84％的氣體污染物。 

 附圖 Figura : 

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

2010/12/17 61/457,058 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001417

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/22

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : F．S．法魯茲, R．C．霍爾庫姆, R．卡薩爾, S．S．邁爾斯

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980150018.7 2009/12/10 CN 102245597B 2014/04/16

[51] 分類 Classificação  : C07D403/12, A61K31/497, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 用於抑制CHK1的化合物。

   Compostos destinados à inibição de CHK1.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了氨基吡唑化合物或其可藥用鹽或所述鹽的溶劑化物，其抑制Chk1並用於治療癌

症。 

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

2008/12/17 61/138,176 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001418

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/22

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 愛克工業株式會所

   AICA KOGYO CO., LTD.

 地址 Endereço  : 2288 Nishihorie, Kiyosu-shi, Aichi, 4520917, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 岩崎敦史, 鈴木康史, 橫井亮知, 安井元隆 

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

ZL200880013457.9 2008/03/25 CN 101668632B 2014/04/02

[51] 分類 Classificação  : B32B27/42, B32B27/04

[54] 標題 Título  : 裝飾板。

   Placa decorativa.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及一種裝飾板，其包括芯層和裝飾層，該芯層由用包含（a）含有酚醛樹脂和氨基-甲醛

樹脂的有機樹脂成分、（b）選自碳酸鹽、二氧化硅、滑石和飛灰的一種或多種、和（c）金屬氫氧

化物的漿液浸漬的預浸料構成。 

 附圖 Figura : 

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

2007/04/26 116596/2007 日本 Japão
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[21] 編號 N.º  : J/001420

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 阿斯利康控股法國有限公司

   ASTRA ZENECA HOLDING FRANCE

 地址 Endereço  : 1 Pl Louis Renault 92500 Rueil Malmaison, France

 國籍 Nacionalidade  : 法國 Francesa 

[72] 發明人 Inventor : 馬克西米．拉姆皮拉斯, 大衛．羅蘭德斯, 伯努瓦．萊多薩爾, 瑪麗-愛迪斯．格德爾, 埃米利．里諾

德, 卡米爾．皮瑞斯, 阿德爾．凱布斯 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980141781.3 2009/08/03 CN 102203094B 2014/04/02

[51] 分類 Classificação  : C07D471/18, A61K31/437, A61P31/04

[54] 標題 Título  : 含氮雜環化合物，其製備及其作為抗菌藥物的用途。

   Compostos de «novel nitrogenous heterocyclic», sua preparação e sua utilização como me-

dicamentos anti-bacterianos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及游離態或作為兩性離子以及與藥物可接受的無機或有機鹼和酸的鹽的形式的通

式(I)的含氮雜環化合物，以及它們的製備和它們作為抗菌藥物的用途，其中：R1表示(C H2)

n-NH2基團，n等於1或2；R2表示氫原子；R3和R4一起形成具有含1、2或3個氮原子的5頂點的芳

香性含氮雜環，由(CH2)m-(C(O))p-R5基團取代該氮原子或這些氮原子中的一個，m等於0、1、

2或3，p等於0或1，並且在p等於1的情況下，R5表示羥基，或氨基、(C1-C6)烷基或二-(C1-C6)烷

基氨基、具有包含1個或2個氮原子並且若需要，包含氧原子或硫原子的5或6頂點的芳香性含氮

雜環；應當理解，當所述子基團(C(O))p-R5形成羧基、氨基、(C1-C6)烷基或二-(C1-C6)烷基氨基

時，m不是0或1。 

 附圖 Figura : 

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

2008/10/03 0805472 法國 França

[21] 編號 N.º  : J/001421

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/23

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 陳道宏, 李宏宇, 趙根石 

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

ZL201080020264.3 2010/05/04 CN 102421769B 2014/04/02
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[51] 分類 Classificação  : C07D401/14, A61K31/4439

[54] 標題 Título  : 乙烯基吲唑基化合物。

   Compostos de «vinyl indazolyl».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供適用於治療癌症的乙烯基吲唑基化合物。 

 附圖 Figura : 

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

2009/05/07 61/176,290 美國 Estados Unidos da América

2010/02/04 61/301,416 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001422

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 京樂產業. 株式會社

   Kyoraku Industrial Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 日本愛知縣名古屋市中區錦3丁目24番4號

   24-4, Nishiki 3-chome, Naka-Ku, Nagoya-shi, Aichi, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 熊田豊臣, 橫島元成 

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

ZL200810215912.5 2008/09/09 CN 101670179B 2014/04/30

[51] 分類 Classificação  : A63F7/02, A63F7/24, A63F7/30, G06F19/00

[54] 標題 Título  : 彈珠遊戲機、主控制基板、周邊基板及認證方法。

   Máquina de jogo de pinball, substrato de controlo principal, substrato periférico e método 

de autenticação.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種彈珠遊戲機、主控制基板、周邊基板、認證方法及認證程序，其可發現對於彈

珠遊戲機實施的非法行為，其具有主控制部（201）和基於通過主控制部（201）發送的控制指

令實施特定處理的周邊基板（顯示控制部（202）、賞球控制部（203））。主控制部（201）的附加

部（312）在發送至周邊基板的控制指令為特定的控制指令時，在控制指令中附加旨在認證主

控制部（201）的認證數據。發送部（314）向周邊基板發送控制指令。周邊基板的接收部321接

收自主控制部（201）發送的控制指令。認證部（322）採用接收部（321）接收的控制指令對主控

制部（201）實施認證。 

 附圖 Figura : 
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[21] 編號 N.º  : J/001423

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/28

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 京樂產業. 株式會社

   Kyoraku Industrial Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 日本愛知縣名古屋市中區錦3丁目24番4號

   24-4, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 水上浩, 渡邊直幸 

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

ZL200910002092.6 2009/01/16 CN 101721807B 2014/04/30

[51] 分類 Classificação  : A63F7/22, A63F7/02, G06K19/06, G09F3/03

[54] 標題 Título  : 遊戲機。

   Máquina de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明目的在於提供一種遊戲機，其具有能够廉價地製造、能够容易地發現非法行為並可得心

應手地使用的非法行為防止手段。該遊戲機分別在互相封閉後即可收容控制基板的第1殼體部

和第2殼體部上形成凸緣部，在形成於凸緣部的孔內插入並固定微芯片。微芯片具有：固定在孔

內的透明基板、迭層在該透明基板上的記錄信息的記錄層、反射層、保護層及黏合層，在封閉

第1殼體部和第2殼體部後，黏合層與凸緣部的面黏合。非法行為者一旦揭開第1、第2殼體部，則

在微芯片上形成的記錄層和反射層會剝離、破損，會通過透明基板看到該破損的部分，可容易

地知曉其被實施了非法行為。 

 附圖 Figura : 

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

2008/10/24 2008-274832 日本 Japão

2008/10/24 2008-274831 日本 Japão

2008/10/24 2008-274830 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001424

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : D．A．科茨, A．德迪奧馬加納, A．德普拉多崗薩雷斯, M．F．德普拉多卡塔麗娜, M．C．加西亞

帕雷德斯, L．M．耶爾貝特, J．M．諾貝洛克, E．M．馬丁德拉納瓦, M．D．馬丁奧爾特加芬格, J．

A．馬蒂內茲佩里茲, A．I．馬特奧赫蘭斯, C．佩里茲馬蒂內茲, C．桑切斯馬蒂內茲
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980151778.X 2009/12/15 CN 102264725B 2014/04/16

[51] 分類 Classificação  : C07D401/14, A61K31/517, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 蛋白激酶抑制劑。

   Inibidores de «protein kinase».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了式（I）化合物或其可藥用鹽，其用於治療細胞增殖性疾病。 

 附圖 Figura : 

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

2008/12/22 08380343.7 歐洲聯盟 União Europeia

2009/02/24 61/154,954 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001425

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/05/30

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 百利遊戲有限公司

   BALLY GAMING, INC.

 地址 Endereço  : 6601 South Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 斯蒂芬．巴頓 

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

ZL200980125163.X 2009/04/29 CN 102076387B 2014/04/16

[51] 分類 Classificação  : A63F13/21, A63F13/42, A63F13/60, G06F3/00

[54] 標題 Título  : 用於諸如電子遊戲機(EGM)的遊戲裝置的生物反饋。

   «Biofeedback» para dispositivo de jogos, tal como máquina de jogos electrónicos (EGM).

[57] 摘要 Resumo  : 與一個或多個遊戲者情緒實時相關的環境反饋和/或生物反饋。將情緒反饋提供給遊戲者使用

的遊戲裝置，諸如電子遊戲機（EGM）。遊戲裝置利用生物反饋和/或環境反饋來適當地調節

遊戲玩法，以使遊戲向遊戲者提供最大化的娛樂價值。可識別出遊戲者，並且遊戲裝置將情緒

響應與此時出現的特定遊戲元素匹配，並使該匹配與所識別的遊戲者關聯。利用該匹配可調節

遊戲裝置、環境，和/或採取一些其他行動。遊戲裝置還可將與任何被收集的環境和/或生物刺

激結合的該匹配經由網絡存儲在遊戲服務器或遊戲者跟踪數據庫上。之前的環境/生物信息可

被用於直接調節遊戲或環境，或結合入未來遊戲設計和環境設計中。 
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 附圖 Figura : 

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

2008/04/29 12/111,760 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001426

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 泰拉科斯有限公司

   THERACOS, INC.

 地址 Endereço  : 225 Cedar Hill Street, Suite 200, Marlborough, MA 01752, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 陳淵偉 Yuanwei CHEN, 程華威 Huawei CHENG, 李勝斌 Shengbin LI, 吳岳林 Yuelin WU, 

馮焱 Yan FENG, 呂彬華 Binhua LV, 許百華 Baihua XU, 布萊恩．席德 Brain SEED, 麥可．J．

海德 Michael J. HADD, 宋艶麗 Yanli SONG, 杜計燕 Jiyan DU, 王聰娜 Congna WANG, 賈

奎斯．Y．羅柏吉 Jacques Y. ROBERGE 

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

ZL200880104132.1 2008/08/22 CN 101790311B 2014/04/23

[51] 分類 Classificação  : C07D309/10, A61K31/351, A61P3/04, A61P3/10

[54] 標題 Título  : 苄基苯衍生物及使用方法。

   Derivados de «benzylbenzene» e métodos de utilização.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供對鈉依賴性葡萄糖共轉運蛋白SGLT具有抑制作用的化合物。本發明還提供藥物組

合物、製備所述化合物的方法、合成中間體，及所述化合物獨立地或與其它治療劑組合使用於

治療受SGLT抑制所影響的疾病及病狀的方法。 

 附圖 Figura : 

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

2007/08/23 60/957,625 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001427

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11
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[73] 權利人 Titular : 萌蒂醫藥國際有限公司

   MUNDIPHARMA INTERNATIONAL LIMITED

 地址 Endereço  : Mundipharma House, 14 Par-la-Ville Road, P.O. Box HM 2332, Hamilton HMJX, Bermu-

das

 國籍 Nacionalidade  : 百慕大 Bermudense 

[72] 發明人 Inventor : 宇田川周子 CHIKAKO, Udagawa, 河野啓惠 YOSHIE, Kono, 岡本隆子 TAKAKO, Oka-

moto 

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

ZL200880114202.1 2008/10/30 CN 101951762B 2014/03/05

[51] 分類 Classificação  : A01N25/30, A01N59/12, A61K47/06, A61P31/02, A01P1/00

[54] 標題 Título  : 用於滅菌組合物的泡沫穩定劑。

   Estabilizador de espuma destinado à composição para esterilização.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種包含聚維酮碘的滅菌用組合物，其中通過改進泡沫的持久性和穩定性，該滅菌

用組合物能够防止使用中滴落並且實現可靠的消毒和滅菌。本發明的滅菌用組合物通過在其

中混入特定量的硫酸鹽型表面活性劑，能够形成穩定持久的泡沫並且實現有效消毒和滅菌。 

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

2007/10/31 2007-283787 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001428

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 弗吉尼亞暨州立大學知識產權公司

   VIRGINIA TECH INTELLECTUAL PROPERTIES, INC.

 地址 Endereço  : 2200 Kraft Drive, Suite 1050, Blackburg, Virginia 24060, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 珀西瓦爾．張．Y．H ZHANG, Y. H., Percival 

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

ZL200980117175.8 2009/03/16 CN 102027021B 2014/03/26

[51] 分類 Classificação  : C08B15/08, C13K1/00, C08B37/14, D21C3/04

[54] 標題 Título  : 使用超纖維素溶劑和高揮發性溶劑預處理木質纖維素的方法和裝置。

   Método e dispositivo para pré-tratamento de «lignocellulose» usando «super-cellulose-

-solvent» e solventes altamente voláteis.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明的實施方案以經濟上可行的方式克服了木質纖維素生物質衆所周知的頑拗性。提供用於

有效地將木質纖維素生物質分級為纖維素、半纖維素和木質素的方法和系統。由此獲得的纖維

素和半纖維素高度無定形，並且利用已知方法可以容易地轉化為高濃度五碳糖和六碳糖的混合

物。糖的典型產量超過每升糖液100克糖。根據本發明的方法可以容易地製備其它產物，如醇。

本發明有些實施方案中的適中的方法條件和低溶劑/固體比率需要相對低的資金和處理成本。 

 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

2008/03/14 61/036,813 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001430

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/06

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 黃金富 

 地址 Endereço  : 中國香港沙田徑口路3號金富台 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 黃金富 

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

ZL200780100185.1 2007/08/08 CN 101933315B 2014/03/26

[51] 分類 Classificação  : H04L9/32, H04M1/68, H04L9/16

[54] 標題 Título  : 可對抗木馬程式採用用完即棄一次性密鑰的加密認證鍵盤。

   Teclado de criptografia e de autenticação com uma chave descartável que pode agir contra 

Cavalo de Tróia.

[57] 摘要 Resumo  : 一種加密認證鍵盤，具有標準模式和加密模式，在標準模式下，在按鍵（3）上輸入的資料會直

接在通訊接口（4）輸出，在加密模式下，在按鍵（3）上輸入的資料會暫時保存在主芯片（1），輸

入完成後，按一次模式鍵（5）切換為標準模式時，主芯片（1）就會按預定程序提取一條未用的

密鑰（A）將暫存的資料加密，然後通過通訊接口（4）輸出。本發明的優點是於加密模式下在鍵

盤輸入的重要資料不會即時輸出，在輸入完成後由鍵盤通過一次性密鑰將資料加密後送出，即

使黑客採用木馬程式截取了從鍵盤送出的已加密資料，也無法破解出用戶所輸入的重要資料，

特別適合用於網上銀行服務，通過本發明的鍵盤可以保密輸入賬戶號碼、口令、金額等敏感重

要資料。 

 附圖 Figura : 

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

2007/08/08 PCT/CN2007/002383 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001431

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/06

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 塞拉拜爾尼克有限責任公司

   Therabionic LLC

 地址 Endereço  : 3800 North Woodridge Road, Mountain Brook, Alabama 35223-1414, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : B．帕舍, A．巴爾博
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200880009846.4 2008/03/26 CN 101663065B 2014/04/16

[51] 分類 Classificação  : A61N1/40, A61N5/00

[54] 標題 Título  : 用於影響恒溫哺乳動物對象中的細胞功能的電子系統。

   Sistema electrónico para influenciar as funções celulares num indivíduo mamífero de san-

gue quente.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了一種由電源激活的電子系統。該系統用於影響恒溫哺乳動物對象中的細胞功能或機能

障礙。該系統包括一個或多個可控低能量HF（高頻）載波信號生成器電路、用於接收控制信息

的一個或多個數據處理器或集成電路、一個或多個振幅調制控制生成器以及一個或多個振幅

調制頻率控制生成器。振幅調制頻率控制生成器用於精確控制振幅調制的頻率，所述頻率相對

於所述一個或多個確定或預定的參考振幅調制頻率來說，精確度在至少1000ppm之內，優選

地在大約1ppm之內。 

 附圖 Figura : 

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

2007/03/27 07006320.1 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/001432

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/06

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 默沙東公司

   Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço  : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[73] 權利人 Titular : P．安杰萊蒂分子生物學研究所

   Istituto Di Ricerche Di Biologia Molecolare P. Angeletti S.P.A.

 地址 Endereço  : Via Pontina KM 30.600, I-00040 Pomezia, Rome, Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 發明人 Inventor : S. 哈珀, V. 薩馬, N.J. 利弗頓, J.A. 麥考利

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

ZL200980137118.6 2009/07/17 CN 102159285B 2014/05/14

[51] 分類 Classificação  : C07K5/08, A61K38/06, A61K45/00, A61P31/14

[54] 標題 Título  : 作為HCV NS3蛋白酶抑制劑的大環喹喔啉化合物。

   Compostos de «macrocyclic quinoxaline» que servem como inibidores de «HCV NS3 pro-

tease».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及式（I）的大環化合物及其作為丙型肝炎病毒（HCV）NS3蛋白酶抑制劑和用於治療

或預防HCV感染的用途。式（I）。 

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

2008/07/22 61/135,559 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001433

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

   JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆侖山路7號,郵編222047

   No. 7 Kunlunshan Road, Economic and Technological Development Zone, Lianyungang, 

Jiangsu, 222047, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 侯憲山 HOU, Xianshan, 陳永江 CHEN, Yongjiang 

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

ZL201180003259.6 2011/06/03 CN 102471302B 2014/03/26

[51] 分類 Classificação  : C07D307/82, A61K31/343

[54] 標題 Título  : 决奈達隆及其鹽的製備方法。

   Processo de preparação de «dronedarone» e seus sais.

[57] 摘要 Resumo  : 一種製備决奈達隆及其藥學上可接受的鹽的方法，該方法包括：在不添加任何催化劑的條件

下，將5-氨基-2-丁基-3-(4-[3-(二丁基氨基)丙氧基]苯甲酰基)苯并呋喃(化合物A)與甲磺酰氯反

應得到决奈達隆鹽酸鹽粗品，其經過純化得到高純度的純品。然後所得的决奈達隆鹽酸鹽可以

經鹼性溶液處理轉化為高純度的决奈達隆，其也可進一步轉化為其藥學上可接受的其它鹽。在

該方法中，化合物A與甲磺酰氯可以順利進行酰化反應，並且抑制了雙甲磺酰副產物的生成。 

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

2010/06/09 201010195733.7 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001434

[22] 申請日 Data de pedido  : 2014/06/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2014/08/11

[73] 權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

   JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

 地址 Endereço  : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆侖山路7號, 郵編222047

   No. 7 Kunlunshan Road, Economic and Technological Development Zone, Lianyungang, 

Jiangsu, 222047, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 孫飄揚 SUN, Piaoyang, 潘凱 PAN, Kai, 吳玉霞 WU, Yuxia 

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

ZL201180003790.3 2011/05/31 CN 102481281B 2014/03/26

[51] 分類 Classificação  : A61K31/343, A61K9/00, A61K47/30, A61K47/34, A61K47/38, A61P9/06

[54] 標題 Título  : 决奈達隆固體分散體及其製備方法。

   A dispersão sólida de «dronedarone» e seu método de preparação.

[57] 摘要 Resumo  : 一種决奈達隆固體分散體及其製備方法，所述固體分散體由作為活性成分的决奈達隆或其藥

學上可接受的鹽和載體材料組成，所述載體材料選自聚維酮、共聚維酮、羥丙基纖維素或其混

合物。 

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

2010/07/30 201010251305.1 中國 China
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發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com os n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

I/000389 2014/08/14 2014/08/14 IGT

I/000449 2014/08/14 2014/08/14 IGT

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

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》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別行政

區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º e 124.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 patente de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste aviso 

até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : U/000139

[22] 申請日 Data de pedido  : 2013/11/20

[71] 申請人 Requerente : 供應大王商用物資供應有限公司 

 地址 Endereço  : 澳門提督馬路139-145號南益工業大廈9樓D座 

 國籍 Nacionalidade  : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

[72] 發明人 Inventor : 梁國輝 

[51] 分類 Classificação  : A41D27/12, A41D27/16

[54] 標題 Título  : 服裝衣領和袖口汗液防污帶。

   Faixa de anti-mancha de suor para os colares e punhos de vestuário.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型提供一種服裝衣領和袖口汗液防污帶，用於服裝的衣領和袖口內側，車縫在衣領和

袖口內側布料上，位置在於經常與人體皮膚接觸的部份，其中，包括：一條纖維織帶，所述纖維

織帶車縫在所述服裝的衣領和袖口，並且所述纖維織帶織有無數個凹槽，所述無數個凹槽的紋

理分佈平均，所述無數個凹槽全為45度斜向凹槽。
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   本實用新型的有益效果是：利用一條具備上述特性的聚酯纖維織帶車縫在衣領和袖口內側的

布料上，位置在於人體頸部和手腕皮膚經常接觸的位置，聚酯纖維具備低吸濕性特徵，能有效

地阻隔人體汗液直接滲入衣領和袖口位置的布料纖維內，使用者能經常保持頸部和手腕皮膚

乾爽、舒適及清潔，能使衣物更環保耐用，領位和袖口更圓順貼服。

 附圖 Figura : 

更正

Rectificações

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/026587 服務名單（2007年4月4日第14期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de serviços (B.O. da RAEM 

n.º 14, II Série, de 4 de Abril de 

2007)

⋯⋯；提供食品和飲料；小吃店，

咖啡廳，⋯⋯

……; providenciar al imentos e 

bebidas; «snack-bar»,  bares, cafeta-

rias, ……

⋯⋯；提供食品和飲料；小吃店，

酒吧，咖啡廳，⋯⋯

……; providenciar alimentos e be-

bidas; «snack-bars”»,  bares, cafeta-

rias, ……

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/087941

N/087942

產品名單（2014年8月20日第34期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM 

n.º 34, II Série, de 20 de Agosto de 

2014)

假髮；男士假髮；髮片；人類的頭

髮；假髭；假鬍鬚。

假髮；假髮套；男士假髮；髮片；

人類的頭髮；假髭；假鬍鬚。

二零一四年八月十四日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 14 de Agosto de 2014. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $675,705.00）
(Custo desta publicação $ 675 705,00)
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