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政府機關通告及公告

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

警 察 總 局

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

公 告

Anúncio

警察總局為填補人員編制內以下空缺，經於二零零九年四
月十五日第十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考試
方式進行普通入職開考通告，根據現行的《澳門公共行政工作
人員通則》第五十七條第三款的規定，准考人臨時名單現已張
貼於澳門南灣大馬路730至804號，中華廣場十六樓資源管理廳
告示板，以供查閱：
第一職階二等高級資訊技術員一缺；

Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em vigor, torna-se
público que se encontram afixadas, no quadro de anúncio do
Departamento de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia
Unitários (SPU), sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804,
Edifício China Plaza, 16.º andar, Macau, as listas provisórias
dos candidatos admitidos aos concursos comuns, de ingresso, de
prestação de provas, para o preenchimento dos seguintes lugares do quadro de pessoal dos SPU, abertos por aviso publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 15, II Série, de 15 de Abril de 2009:
Um lugar de técnico superior de informática de 2.ª classe, 1.º
escalão; e

第一職階二等翻譯員兩缺。
根據上述通則第五十七條第四款之規定，請欠缺文件之報
考人在本公告公布之日起計十日期限內，將有關文件補齊。
二零零九年五月二十六日於警察總局

Dois lugares de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão.
O prazo para supressão de deficiências é de dez dias, contados
a partir da data da publicação deste anúncio, nos termos do n.º 4
do artigo 57.º do supracitado Estatuto.
Serviços de Polícia Unitários, aos 26 de Maio de 2009.

局長

白英偉

O Comandante-geral, José Proença Branco.

（是項刊登費用為 $1,087.00）

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

行  政  暨  公  職  局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FUNÇÃO PÚBLICA

名 單
Lista
行政暨公職局為填補人員編制高級技術員職程第一職階顧
問高級技術員一缺，經二零零九年三月四日第九期《澳門特別
行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行一般
晉升開考的招考公告。現公布應考人評核成績如下：
合格應考人：

分

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um
lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de
Administração e Função Pública, aberto por anúncio publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 9, II Série, de 4 de Março de 2009:
Candidato aprovado:

何志明 ..............................................................................7.81
按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月
二十八日第62/98/M號法令修改的《澳門公共行政工作人員通
則》第六十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個
工作天內向核准招考的實體提起訴願。

valores

Ho Chi Meng..........................................................................7,81
Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o candidato pode
interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis,
contados da data da sua publicação.
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(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a
Administração e Justiça, de 20 de Maio de 2009).

（經二零零九年五月二十日行政法務司司長的批示確認）

二零零九年四月三十日於行政暨公職局

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 30 de Abril de 2009.

典試委員會：

O Júri:

主席：高炳坤

Presidente: Kou Peng Kuan.
委員：Brígida Bento de Oliveira Machado

Vogais: Brígida Bento de Oliveira Machado;

戴雪梅

Tai Sut Mui.

（是項刊登費用為 $1,390.00）

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

公 告

Anúncio

茲通知根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經
十二月二十八日第62/98/M號法令修改之《澳門公共行政工作
人員通則》的規定，現通過文件審閱、有限制的方式，為行政
暨公職局公務員進行一般晉升開考，以填補本局下列空缺：
第一職階顧問高級技術員一缺；

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, de
acesso, documentais, condicionados aos funcionários da Direcção
dos Serviços de Administração e Função Pública, nos termos
definidos pelo Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M,
de 28 de Dezembro, para o preenchimento dos seguintes lugares
do quadro de pessoal desta Direcção de Serviços:
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão;

第一職階顧問翻譯員一缺；

um lugar de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão; e
um lugar de técnico de informática especialista, 1.º escalão.

第一職階特級資訊技術員一缺。
再通知上述之通告已張貼在水坑尾街一百六十二號公共行
政大樓二十六樓行政暨公職局之行政暨財政處，報考申請表應
自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個辦公
日起計十天內遞交。
二零零九年五月二十五日於行政暨公職局

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos
concursos se encontram afixados na Divisão Administrativa e
Financeira desta Direcção de Serviços, sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e que o
prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau.
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 25 de Maio de 2009.

局長

朱偉幹
O Director dos Serviços, José Chu.

（是項刊登費用為 $1,155.00）

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

民 政 總 署

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS
E MUNICIPAIS

名 單
Lista
本署透過二零零九年四月一日第十三期第二組《澳門特別
行政區公報》刊登招考公告，以文件審閱方式進行限制性普通
晉升考試，以填補按十二月十七日第17/2001號法律第四條第
六款規定仍然生效之前臨時澳門市政局人員編制內資訊督導員

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum,
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de
um lugar de assistente de informática especialista, 1.º escalão,
da carreira de assistente de informática, existente no quadro de
pessoal da ex-Câmara Municipal de Macau Provisória, mantido
nos termos do n.º 6 do artigo 4.º da Lei n.º 17/2001, de 17 de
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職程第一職階特級資訊督導員壹缺，現公佈應考人評核成績如
下：
合格應考人：

分

區,永富.............................................................................8.02
根據《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規定，
上述應考人可於本名單公佈日起計十個工作天內提出上訴。

Dezembro, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 1
de Abril de 2009:
valores

Candidato aprovado:

Au, Veng Fu............................................................................8,02
Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, o candidato pode interpor
recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da
data da sua publicação.
(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 15 de
Maio de 2009).

（經二零零九年五月十五日管理委員會會議確認）

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 7 de
Maio de 2009.

二零零九年五月七日於民政總署

O Júri:

典試委員會：
主席：行政輔助部部長

Presidente: Maria Leong Madalena, chefe dos Serviços de
Apoio Administrativo.

梁慧明

正選委員：顧問高級資訊技術員

李,寶明

Vogal efectivo: Lei, Pou Meng, técnico superior de informática
assessor.

候補委員：顧問高級資訊技術員

冼,偉棠

Vogal suplente: Sin, Vai Tong, técnico superior de informática
assessor.

（是項刊登費用為 $1,498.00）

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA
通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de marcas

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

De acordo com os artigos 10.º e 210.º do RJPI, aprovado pelo

律制度》第十條及第二百一十條之規定，公布下列在澳門特別

Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a seguir se publi-

行政區提出的商標註冊申請，並按照相同法規第二百一十一條

cam os pedidos de registo de marcas para a RAEM e da data da

第一款，由通告公布之日起計兩個月期限內提出聲明異議。

publicação do aviso começa a contar-se o prazo de dois meses
para a apresentação de reclamações, em conformidade com o n.º 1
do artigo 211.º do mesmo diploma.

商標編號：N/39208

類別：

41

申請人：Bart DE POOTER, Begijnenbossen 96, B-2840
Rumst (Reet), Belgium.

Marca n.º N/39 208
Rumst (Reet), Belgium.
Nacionalidade: belga

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2008/10/16

Data do pedido: 2008/10/16

程；慶祝會、研討會及接待會的預備及組織。

41.ª

Requerente: Bart DE POOTER, Begijnenbossen 96, B-2840

國籍：比利時

服務：教學；提供培訓；廚師的培訓；娛樂；組織烹飪課

Classe

Serviços: instrução; provisão de formação; formação de cozinheiros; entretenimento; organização de cursos de cozinha; preparação e organização de festas, seminários e recepções.
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/39209
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類別：

43

申請人：Bart DE POOTER, Begijnenbossen 96, B-2840

Marca n.º N/39 209

Classe

43.ª

Requerente: Bart DE POOTER, Begijnenbossen 96, B-2840
Rumst (Reet), Belgium.

Rumst (Reet), Belgium.
國籍：比利時

Nacionalidade: belga

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2008/10/16

Data do pedido: 2008/10/16

服務：提供食品和飲料；透過酒店、餐廳及酒吧提供服務；

Serviços: fornecimento de comida e bebida; serviços prestados por hotéis, restaurantes e bares; serviços de fornecimento de

提供食品和飲料服務（備辦宴席）。

comida e bebida (catering).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/40882

類別：

28

Marca n.º N/40 882

Classe

28.ª

申請人：Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd, 71

Requerente: Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd, 71

Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066,

Longueville Road, Lane Cove, New South Wales 2066, Austra-

Australia.

lia.

國籍：澳洲

Nacionalidade: australiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/01/06

Data do pedido: 2009/01/06

產品：遊戲機及電子撲克牌機，遊戲用吃角子老虎機；電子

Produtos: máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de póquer ligadas elec-

連結的遊戲機及撲克牌機。

tronicamente.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41129

類別：

6

申請人：VALTIMET, Zone Industrielle-Rue Marthe Paris,
21150 Venarey Les Laumes, França.

Marca n.º N/41 129

Classe

6.ª

Requerente: VALTIMET, Zone Industrielle-Rue Marthe Paris,
21150 Venarey Les Laumes, França.
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國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/01/29

Data do pedido: 2009/01/29

產品：金屬管道及水槽包括其他的不鏽鋼管，鈦管及鈦合金

Produtos: tubos e condutas metálicos incluindo entre outros

管，鎳合金管，銅合金管，金屬管在內；金屬包裝，金屬盒，

tubos de aço inoxidável, tubos de titânio e ligas de titânio, tubos

金屬容器，金屬運輸板。

de ligas de níquel, tubos de ligas de cobre, tubagens de metal;
embalagens de metal, caixas de metal, recipientes de metal, paletas de transporte de metal.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/08/01；優先權國家/地區：法國；優先權

Data de prioridade: 2008/08/01; País/Território de prioridade:
França; n.º de prioridade: 08/3592204.

編號：08/3592204。

商標編號：N/41130

類別：

7

申請人：VALTIMET, Zone Industrielle-Rue Marthe Paris,

Marca n.º N/41 130

Classe

7.ª

Requerente: VALTIMET, Zone Industrielle-Rue Marthe
Paris, 21150 Venarey Les Laumes, França.

21150 Venarey Les Laumes, França.
國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/01/29

Data do pedido: 2009/01/29

產品：交換器或冷卻器用管道及導管（機器零件）；熱能及

Produtos: tubos e condutas para trocadores ou condensadores

核子工廠用管道及導管（機器零件）；海水淡化工廠用管道及

(peças para máquinas); tubos e condutas para fábricas termais e

導管（機器零件）；淨化水裝置用管道及導管（機器零件）；

para fábricas nucleares (peças para máquinas); tubos e condutas

水冷卻裝置用管道及導管（機器零件）；液體蒸發裝置用管道

para fábricas de dessalinização (peças para máquinas); tubos

及導管（機器零件）；液體冷卻裝置用管道及導管（機器零

de condutas para instalações para purificação da água (peças

件）；除水鈣化裝置用管道及導管（機器零件）；食用水加熱

para máquinas); tubos e condutas para instalações para arrefe-

器及汽水分離再熱器用管道（機器零件）。

cimento da água (peças para máquinas); tubos e condutas para
instalações para evaporação de líquidos (peças para máquinas);
tubos e condutas para instalações para arrefecimento de líquidos (peças para máquinas); tubos e condutas para instalações
para descalcificação da água (peças para máquinas); tubos para
aquecedores de água de alimentação e reaquecedores separadores de humidade (peças para máquinas).

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/08/01；優先權國家/地區：法國；優先權

Data de prioridade: 2008/08/01; País/Território de prioridade:

編號：08/3592204。

商標編號：N/41131

França; n.º de prioridade: 08/3592204.

類別：

11

申請人：VALTIMET, Zone Industrielle-Rue Marthe Paris,
21150 Venarey Les Laumes, França.

Marca n.º N/41 131

Classe

11.ª

Requerente: VALTIMET, Zone Industrielle-Rue Marthe Paris, 21150 Venarey Les Laumes, França.
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國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/01/29

Data do pedido: 2009/01/29

產品：交換器或冷卻器用管道及導管；熱能及核子工廠用管

Produtos: tubos e condutas para trocadores ou condensado-

道及導管；海水淡化工廠用管道及導管；淨化水裝置用管道及

res; tubos e condutas para fábricas termais e para nucleares; tu-

導管；水冷卻裝置用管道及導管；液體蒸發裝置用管道及導

bos e condutas para fábricas de dessalinização; tubos e condutas

管；液體冷卻裝置用管道及導管；除水鈣化裝置用管道及導

para instalações para purificação da água; tubos e condutas para

管；食用水加熱器及汽水分離再熱器用管道。

instalações para arrefecimento da água; tubos e condutas para
instalações para evaporação de líquidos; tubos e condutas para
instalações para arrefecimento de líquidos; tubos e condutas
para instalações para descalcificação da água; tubos para aquecedores de água de alimentação e reaquecedores separadores
de humidade.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/08/01；優先權國家/地區：法國；優先權

Data de prioridade: 2008/08/01; País/Território de prioridade:
França; n.º de prioridade: 08/3592204.

編號：08/3592204。

商標編號：N/41132

類別：

39

申請人：VALTIMET, Zone Industrielle-Rue Marthe Paris,

Marca n.º N/41 132

Classe

39.ª

Requerente: VALTIMET, Zone Industrielle-Rue Marthe Paris, 21150 Venarey Les Laumes, França.

21150 Venarey Les Laumes, França.
國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/01/29

Data do pedido: 2009/01/29

服務：金屬管道及導管的裝載及送遞，金屬管道及導管的包

Serviços: carga e entrega de tubos e condutas metálicos, em-

裝，金屬管道及導管的儲存，貨物的貯藏及發運，金屬管道及

balagem de tubos e condutas metálicos, armazenagem de tubos

導管的運送，與金屬管道及導管包裝、處理、運送、卸貨及拆

e condutas metálicos, entreposto e expedição de mercadoria,

除包裝有關的資訊及技術輔助。

transporte de tubos e condutas metálicos, informação e assistência técnica sobre embalamento, manuseamento, transporte,
descarga e desembalamento de tubos e condutas metálicos.
A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2008/08/01；優先權國家/地區：法國；優先權

商標編號：N/41133

類別：

42

申請人：VALTIMET, Zone Industrielle-Rue Marthe Paris,
21150 Venarey Les Laumes, França.

Data de prioridade: 2008/08/01; País/Território de prioridade:
França; n.º de prioridade: 08/3592204.

編號：08/3592204。

Marca n.º N/41 133

Classe

42.ª

Requerente: VALTIMET, Zone Industrielle-Rue Marthe Paris, 21150 Venarey Les Laumes, França.

國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial
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申請日期：2009/01/29

Data do pedido: 2009/01/29

服務：質量控制，金屬管道及導管測試，技術方案的研究，

Serviços: controlo de qualidade, ensaio de tubos e condutas
metálicos, estudos de projectos técnicos, ensaio de materiais,

材料試驗，金屬管及導管的技術檢驗。

inspecção técnica de tubos e condutas metálicos.
商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/08/01；優先權國家/地區：法國；優先權

Data de prioridade: 2008/08/01; País/Território de prioridade:
França; n.º de prioridade: 08/3592204.

編號：08/3592204。

商標編號：N/41375

類別：

5

申請人：Merck & Co. Inc., One Merck Drive, Whitehouse

Marca n.º N/41 375

Classe

5.ª

Requerente: Merck & Co. Inc., One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey, U.S.A.

Station, New Jersey, U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/12

Data do pedido: 2009/02/12

產品：治療糖尿病、心血管疾病及失調、中樞神經系統疾病

Produtos: preparações farmacêuticas para o tratamento da

及失調、癌症、肥胖症、呼吸疾病及失調、肌肉骨骼失調、骨

diabete, doenças e distúrbios cardiovasculares, doenças e dis-

質疏鬆症用的藥劑，預防感染製劑，免疫力製劑，止痛製劑。

túrbios do sistema nervoso central, cancro, obesidade, doenças
e distúrbios respiratórios, doenças músculo-esqueletais, osteoporose, preparações anti-infecciosas, preparações imunológicas,
preparações analgésicas.
A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2008/08/12；優先權國家/地區：美國；優先權

商標編號：N/41376

Data de prioridade: 2008/08/12; País/Território de prioridade:
Estados Unidos da América; n.º de prioridade: 77544775.

編號：77544775。

類別：

5

申請人：Merck & Co. Inc., One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey, U.S.A.

Marca n.º N/41 376

Classe

5.ª

Requerente: Merck & Co. Inc., One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey, U.S.A.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/12

Data do pedido: 2009/02/12

產品：治療糖尿病、心血管疾病及失調、中樞神經系統疾病

Produtos: preparações farmacêuticas para o tratamento da

及失調、癌症、肥胖症、呼吸疾病及失調、肌肉骨骼失調、骨

diabete, doenças e distúrbios cardiovasculares, doenças e dis-

質疏鬆症用的藥劑，預防感染製劑，免疫力製劑，止痛製劑。

túrbios do sistema nervoso central, cancro, obesidade, doenças
e distúrbios respiratórios, doenças músculo-esqueletais, osteoporose, preparações anti-infecciosas, preparações imunológicas,
preparações analgésicas.
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A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2008/08/12；優先權國家/地區：美國；優先權

Data de prioridade: 2008/08/12; País/Território de prioridade:
Estados Unidos da América; n.º de prioridade: 77544739.

編號：77544739。

商標編號：N/41460
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類別：

6

申請人：Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, Kitahama
4-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan.

Marca n.º N/41 460

Classe

6.ª

Requerente: Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, Kitahama
4-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/17

Data do pedido: 2009/02/17

產品：普通金屬合金；錨板；角鐵、山形鋼；防磨用金屬；

Produtos: ligas de metais comuns; placas de ancoragem; can-

裝甲板；裝甲鋼板；捆綁用金屬帶；欄杆用金屬棒；金屬製捆

toneiras de ferro, cantoneiras metálicas; metais para prevenção

綁線；金屬製貯藏容器；鍛塊（冶金用）；金屬螺栓；壓縮氣

contra desgaste; chapas de blindagem; chapas de blindagem

體或液態空氣用金屬製瓶（金屬製容器）；普通金屬製箱；金

em aço; faixas metálicas para amarração; barras metálicas para

屬製分岐管；建築用金屬板；金屬製建築材料；建築用金屬製

balaustradas; fios metálicos para amarração; recipientes me-

壁板；金屬製建築物；可移動的金屬製建築物；油井用金屬製

tálicos para armazenagem; pedaços para forjar (para metalur-

套管；未加工及半加工的鑄鐵；鑄鋼；金屬製天花板；鉻；建

gia); cavilha com rosca em metal; garrafas metálicas para gases

築用金屬製鋪蓋板材；纜繩用金屬夾；管用金屬夾；容器用金

comprimidos ou ar liquefeito (recipientes metálicos); caixas em

屬製栓蓋；固定管路用金屬軸環；未加工或半加工的普通金

metais comuns; tubos de extensão metálicos; chapas metálicas

屬；金屬製容器（貯藏、輸送用）；壓縮氣體或液態空氣用金

para construção; materiais de construção metálicos; painéis para

屬製容器；液態燃料用金屬製容器；貯存酸性物質用金屬製容

a construção metálicos; construções metálicas; construções me-

器；道路用金屬防護欄；金屬製掛水管；金屬製遮泥板；中央

tálicas transportáveis; tubos encamisados metálicos para poços

暖氣系統設備用金屬製輸送管；管用金屬製彎頭；魚尾板、魚

de óleo; ferro fundido em estado bruto e semitrabalhado; aço

尾形軌道接合板（軌道用）；建築用金屬附件；金屬製凸緣

fundido; tectos metálicos; crómio; placas metálicas para cober-

（軸環）；建築用金屬製遮雨板；金屬製鑄模（鑄型）；建築

tura destinadas à construção; aperta-cabos metálicos; cintas de

用金屬製框架；建築用金屬製骨架；金屬製桁樑；金屬製柵

união metálicas para tubos; rolhas metálicas para recipientes;
cintas de união metálicas para fixar os tubos; metais comuns em
estado bruto ou semitrabalhado; recipientes metálicos (para
armazenagem e transporte); recipientes metálicos para gases
comprimidos ou ar liquefeito; recipientes metálicos para combustível líquido; recipientes metálicos para armazenagem de
substâncias ácidas; balaustradas de protecção metálicas para
rodovias; tubos de drenagem metálicos; pára-lamas em metal;
tubos de transporte metálicos para equipamento de sistema
de aquecimento central; cotovelos de metal para tubos; eclissa
de junção, eclissa de junção de trilho (para trilho); acessórios
metálicos para construção; flanges metálicas (cintas de união);
algerozes metálicos para construção; moldes de fundição metálicos (moldes de fundição); armações metálicas para construção;
suportes metálicos para construção; viga metálica; portinholas
metálicas; grades metálicas; balaustradas de protecção metálicas; canal de drenagem metálico; rego metálico; serralharia e
quinquilharia metálica (de tamanho pequeno); arco de ferro;
arco de aço; pedaços de metais comuns para fundir; chapas
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門；金屬製格柵；金屬製護欄；金屬製排水溝槽管；金屬製

de ferro grossas; ferro em barra; fios de ferro; ferro em estado

排水溝；金屬製小五金（小型的）；鐵箍；鋼箍；普通金屬鑄

bruto ou semitrabalhado; ferragem; madre metálica; junções de

塊；厚鐵板；鐵條；鐵絲；未加工或半加工的鐵；鐵器；金屬

tubo metálicas; fechos metálicos para fixar destinados a cinturão

製桁；金屬製管接頭；機械皮帶用金屬製固定扣件；金屬製

mecânico; tampas de alçapões metálicas; extensões metálicas

人孔蓋；管路用金屬製分岐管；纜車軌道用金屬製材料；鉬；

para condutos; materiais metálicos para trilhos de funicular

鎳；金屬製噴嘴；金屬製螺母；金屬製包裝容器；金屬製水壓

aéreo; molibdénio; níquel; bicos metálicos; porcas de parafuso

管；金屬製樁；建築用金屬製柱；金屬製管套筒；金屬管；

metálicas; recipientes de embalagem em metal; tubos de pressão

中央暖氣系統設備用金屬管；金屬製配管；金屬製栓；金屬製

hidráulica em metal; estacas metálicas; colunas metálicas para

桿；金屬製柱；金屬製支柱；金屬製鐵軌枕木；金屬製鐵軌；

construção; mangas de tubos metálicos; tubos metálicos; tubos

鐵軌用金屬材料；鐵軌道岔；金屬製臥車；鐵道轉轍器；金屬

metálicos para equipamento de sistema de aquecimento central;

製耐火建築用材料；建築用金屬製補強材料；機械皮帶用金屬

tubagens metálicas; ferrolhos metálicos; barras metálicas; co-

製補強材料；管用金屬製補強材料；混凝土用金屬製補強材

lunas metálicas; espigões metálicos; dormentes das vias férreas

料；金屬製屋頂覆蓋物；金屬製屋頂防雨板；金屬製屋頂；金

metálicos; vias férreas metálicas; materiais metálicos para vias

屬螺絲；金屬製密封蓋；金屬薄板及平板；混凝土用金屬製模

férreas; agulhas das vias férreas; tornos metálicos do tipo deita-

板；套筒（五金器具）；金屬製彈簧（五金器具）；鋼合金；

do; mudanças de via para caminhos-de-ferro; materiais de cons-

鋼製房屋；鋼製輸送管；薄鋼板；鋼帶；鋼管；鋼絲；未加工

trução refractários metálicos; materiais de reforço metálicos

或半加工鋼；金屬製貯桶；繫捆用金屬線；鈦；鈦鐵；金屬製

para construção; materiais de reforço metálicos para correias

棚架；金屬製管；非機械零件之金屬製閥；金屬製外牆板（建

de mecanismo; materiais de reforço metálicos para tubos; ma-

築用）；金屬製襯砌（建築用）；金屬製螺釘套；金屬製水

teriais de reforço metálicos para betão; coberturas de telhados

管；普通金屬絲線；普通金屬合金絲線（保險絲除外）；包裝

metálicas; chapa impermeável para telhado em metal; telhados

或捆綁用金屬帶。（全屬第6類商品）

metálicos; parafusos metálicos; cápsulas de rolhagem metálicas;
chapas e placas metálicas; moldes metálicos para betão; mangas
(serralharia e quinquilharia metálica); molas metálicas (serralharia e quinquilharia metálica); ligas de aço; casas feitas de aço;
canos de transmissão feitos de aço; chapas de aço; fitas de aço;
tubos de aço; fios de aço; aço em estado bruto ou em estado
semitransformado; baldes metálicos para armazenagem; fios
para atar metálicos; titânio; ferro-titânio; armações e prateleiras
metálicas; tubos metálicos; válvulas metálicas não para peças de
máquina; chapas metálicas de revestimento mural externo (para
construção); revestimentos metálicos (para construção); mangas
para parafuso metálicas; tubos de água metálicos; fios em metais
comuns; fios em ligas de metais comuns (com excepção dos fusíveis); fitas metálicas para embalagem ou atar (todos incluídos
nos produtos da classe 6.ª).

商標構成：

商標編號：N/41461

A marca consiste em:

類別：

7

申請人：Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, Kitahama
4-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan.

Marca n.º N/41 461

Classe

7.ª

Requerente: Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, Kitahama
4-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/17

Data do pedido: 2009/02/17

產品：機械用軸；傳動軸用軸承；輸送器用皮帶；機械用皮

Produtos: eixos para mecanismo; rolamentos para eixos de

帶；馬達及引擎用皮帶；鍋爐管（機械零件）；離心機（機

transmissão; correias para aparelhos transportadores; correias
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械）；蒸氣冷凝器（機械零件）；機械、引擎或馬達用控制

para mecanismo; correias para motores e engenhos; tubos para

器；製鋼用轉爐；聯結器（陸上車輛用除外）；曲軸；曲柄

caldeiras (peças mecânicas); centrifugadoras (mecanismo);

（機械零件）；沖切及攻絲用機械；挖掘機（機械）；鑽孔機

condensadores de vapor (peças mecânicas); controladores para

械（浮動或非浮動式）；馬達或引擎用排氣裝置；引擎鍋爐用

mecanismo, engenhos e motores; fornos rolantes para fabrico

供水機；熱交換器（機械零件）；引擎用排氣歧管；金屬拉絲

de aço; acopladores (com excepção dos que são para veículos

機；金屬加工機械；鑄模（機械零件）；馬達及引擎用噪音降

terrestres); cambotas; manivelas (peças mecânicas); mecanismos

低器；石油精煉機械；泵膜片；馬達及引擎用冷卻散熱器；非

para desbastar e para abrir roscas; escavadores (mecanismo);

車輛用減速齒輪；軋鋼機；分離器；梭（機械零件）；馬達與

mecanismos de perfuração (flutuantes ou não flutuantes); dis-

引擎用消音器；彈簧（機械零件）；蒸汽機鍋爐；增壓器；攻

positivos exaustores para motores ou engenhos; máquinas de

絲機；非陸上車輛用傳動軸；機械傳動器；非陸上車輛用傳動

alimentação de água para caldeiras de máquinas; permutadores

器；水加熱器（機械零件）；馬達及引擎用防污染機器；滾筒

térmicos (peças mecânicas); tubos exaustores com várias liga-

（機器零件）。（全屬第7類商品）

ções para engenhos; estiradoras de metal; máquinas de transformação de metais; moldes de fundição (peças mecânicas);
aparelhos para diminuição de barulho para motores e engenhos;
mecanismos de refinação de petróleo; membranas de bombas;
radiadores de arrefecimento para motores e engenhos; rodas
dentadas para reduzir a velocidade não para uso de veículos;
laminadores de aço; separadores; lançadeira (peça mecânica);
silenciadores para motores e engenhos; molas (peças mecânicas); caldeiras de máquinas a vapor; carregador; máquinas para
abrir roscas; eixos de transmissão não para uso de veículos terrestres; aparelhos de transmissão de mecanismo; aparelhos de
transmissão não para uso de veículos terrestres; aquecedores de
água (peças mecânicas); máquinas antipoluição para motores e
engenhos; rolos (peças de máquina) (todos incluídos nos produtos da classe 7.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41462

類別：

12

申請人：Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, Kitahama
4-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan.

Marca n.º N/41 462

Classe

12.ª

Requerente: Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, Kitahama
4-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/17

Data do pedido: 2009/02/17

產品：航空設備、機械及器具；安全氣囊（汽車安全裝

Produtos: equipamentos, mecanismos e aparelhos aéreos;

置）；軸頸；交通工具軸（車輛用車輪）；鐵路車廂轉向架；

sacos de ar de segurança (dispositivos de segurança para auto-

車輛剎車來令；車輛剎車環；車輛制動器；車輛用剎車；鐵路

móveis); fusos; eixos para meios de transporte (rodas para veículos); bogias para vagões de caminhos-de-ferro; segmentos de
travões para veículos; argolas de travões para veículos; travões
de veículos; travões para veículos; amortecedores para veículos
de caminhos-de-ferro; hastes de biela para veículos não fazendo
parte de máquina motriz; acoplador para veículos; bordos (saliências) de aros de rodas para veículos de caminhos-de-ferro;
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車輛緩衝器；車輛非原動機部分的連桿；車輛連結器；鐵路車

caixas de velocidade para veículos; dispositivos de transmissão

輛車輪緣（輪箍）；車輛齒輪箱；車輛傳動裝置；車輛液壓迴

para veículos; circuitos hidráulicos para veículos; aparelhos de

路；鐵路車輛連接器；車輛減速齒輪；車輛用避震彈簧；交通

ligação para veículos de caminhos-de-ferro; engrenagem retar-

工具懸吊避震器；車輛傳動軸；車輛用底架；車輛用懸吊緩衝

dadora para veículos; molas à prova de vibração para veículos;

彈簧；交通工具用輪。（全屬第12類商品）

amortecedores pendentes para meios de transporte; eixos de
transmissão para veículos; subchassis para veículos; molas amortecedoras pendentes para veículos; rodas para meios de transporte (todos incluídos nos produtos da classe 12.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41463

類別：

6

申請人：Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, Kitahama
4-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan.

Marca n.º N/41 463

Classe

6.ª

Requerente: Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, Kitahama
4-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/17

Data do pedido: 2009/02/17

產品：普通金屬合金；錨板；角鐵、山形鋼；防磨用金屬；

Produtos: ligas de metais comuns; placas de ancoragem; can-

裝甲板；裝甲鋼板；捆綁用金屬帶；欄杆用金屬棒；金屬製捆

toneiras de ferro, cantoneiras metálicas; metais para prevenção

綁線；金屬製貯藏容器；鍛塊（冶金用）；金屬螺栓；壓縮氣

contra desgaste; chapas de blindagem; chapas de blindagem

體或液態空氣用金屬製瓶（金屬製容器）；普通金屬製箱；金

em aço; faixas metálicas para amarração; barras metálicas para

屬製分岐管；建築用金屬板；金屬製建築材料；建築用金屬製

balaustradas; fios metálicos para amarração; recipientes me-

壁板；金屬製建築物；可移動的金屬製建築物；油井用金屬製

tálicos para armazenagem; pedaços para forjar (para metalur-

套管；未加工及半加工的鑄鐵；鑄鋼；金屬製天花板；鉻；建

gia); cavilha com rosca em metal; garrafas metálicas para gases

築用金屬製鋪蓋板材；纜繩用金屬夾；管用金屬夾；容器用金

comprimidos ou ar liquefeito (recipientes metálicos); caixas em

屬製栓蓋；固定管路用金屬軸環；未加工或半加工的普通金

metais comuns; tubos de extensão metálicos; chapas metálicas

屬；金屬製容器（貯藏、輸送用）；壓縮氣體或液態空氣用金

para construção; materiais de construção metálicos; painéis para

屬製容器；液態燃料用金屬製容器；貯存酸性物質用金屬製容

a construção metálicos; construções metálicas; construções me-

器；道路用金屬防護欄；金屬製掛水管；金屬製遮泥板；中央

tálicas transportáveis; tubos encamisados metálicos para poços

暖氣系統設備用金屬製輸送管；管用金屬製彎頭；魚尾板、魚

de óleo; ferro fundido em estado bruto e semitrabalhado; aço
fundido; tectos metálicos; crómio; placas metálicas para cobertura destinadas à construção; aperta-cabos metálicos; cintas de
união metálicas para tubos; rolhas metálicas para recipientes;
cintas de união metálicas para fixar os tubos; metais comuns em
estado bruto ou semitrabalhado; recipientes metálicos (para
armazenagem e transporte); recipientes metálicos para gases
comprimidos ou ar liquefeito; recipientes metálicos para combustível líquido; recipientes metálicos para armazenagem de
substâncias ácidas; balaustradas de protecção metálicas para
rodovias; tubos de drenagem metálicos; pára-lamas em metal;
tubos de transporte metálicos para equipamento de sistema
de aquecimento central; cotovelos de metal para tubos; eclissa
de junção, eclissa de junção de trilho (para trilho); acessórios
metálicos para construção; flanges metálicas (cintas de união);
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尾形軌道接合板（軌道用）；建築用金屬附件；金屬製凸緣

algerozes metálicos para construção; moldes de fundição metá-

（軸環）；建築用金屬製遮雨板；金屬製鑄模（鑄型）；建築

licos (moldes de fundição); armações metálicas para construção;

用金屬製框架；建築用金屬製骨架；金屬製桁樑；金屬製柵

suportes metálicos para construção; viga metálica; portinholas

門；金屬製格柵；金屬製護欄；金屬製排水溝槽管；金屬製

metálicas; grades metálicas; balaustradas de protecção metáli-

排水溝；金屬製小五金（小型的）；鐵箍；鋼箍；普通金屬鑄

cas; canal de drenagem metálico; rego metálico; serralharia e

塊；厚鐵板；鐵條；鐵絲；未加工或半加工的鐵；鐵器；金屬

quinquilharia metálica (de tamanho pequeno); arco de ferro;

製桁；金屬製管接頭；機械皮帶用金屬製固定扣件；金屬製

arco de aço; pedaços de metais comuns para fundir; chapas

人孔蓋；管路用金屬製分岐管；纜車軌道用金屬製材料；鉬；

de ferro grossas; ferro em barra; fios de ferro; ferro em estado

鎳；金屬製噴嘴；金屬製螺母；金屬製包裝容器；金屬製水壓

bruto ou semitrabalhado; ferragem; madre metálica; junções de

管；金屬製樁；建築用金屬製柱；金屬製管套筒；金屬管；

tubo metálicas; fechos metálicos para fixar destinados a cinturão

中央暖氣系統設備用金屬管；金屬製配管；金屬製栓；金屬製

mecânico; tampas de alçapões metálicas; extensões metálicas

桿；金屬製柱；金屬製支柱；金屬製鐵軌枕木；金屬製鐵軌；

para condutos; materiais metálicos para trilhos de funicular

鐵軌用金屬材料；鐵軌道岔；金屬製臥車；鐵道轉轍器；金屬

aéreo; molibdénio; níquel; bicos metálicos; porcas de parafuso

製耐火建築用材料；建築用金屬製補強材料；機械皮帶用金屬

metálicas; recipientes de embalagem em metal; tubos de pressão

製補強材料；管用金屬製補強材料；混凝土用金屬製補強材

hidráulica em metal; estacas metálicas; colunas metálicas para

料；金屬製屋頂覆蓋物；金屬製屋頂防雨板；金屬製屋頂；金

construção; mangas de tubos metálicos; tubos metálicos; tubos

屬螺絲；金屬製密封蓋；金屬薄板及平板；混凝土用金屬製模

metálicos para equipamento de sistema de aquecimento central;

板；套筒（五金器具）；金屬製彈簧（五金器具）；鋼合金；

tubagens metálicas; ferrolhos metálicos; barras metálicas; co-

鋼製房屋；鋼製輸送管；薄鋼板；鋼帶；鋼管；鋼絲；未加工

lunas metálicas; espigões metálicos; dormentes das vias férreas

或半加工鋼；金屬製貯桶；繫捆用金屬線；鈦；鈦鐵；金屬製

metálicos; vias férreas metálicas; materiais metálicos para vias

棚架；金屬製管；非機械零件之金屬製閥；金屬製外牆板（建

férreas; agulhas das vias férreas; tornos metálicos do tipo deita-

築用）；金屬製襯砌（建築用）；金屬製螺釘套；金屬製水

do; mudanças de via para caminhos-de-ferro; materiais de cons-

管；普通金屬絲線；普通金屬合金絲線（保險絲除外）；包裝

trução refractários metálicos; materiais de reforço metálicos

或捆綁用金屬帶。（全屬第6類商品）

para construção; materiais de reforço metálicos para correias
de mecanismo; materiais de reforço metálicos para tubos; materiais de reforço metálicos para betão; coberturas de telhados
metálicas; chapa impermeável para telhado em metal; telhados
metálicos; parafusos metálicos; cápsulas de rolhagem metálicas;
chapas e placas metálicas; moldes metálicos para betão; mangas
(serralharia e quinquilharia metálica); molas metálicas (serralharia e quinquilharia metálica); ligas de aço; casas feitas de aço;
canos de transmissão feitos de aço; chapas de aço; fitas de aço;
tubos de aço; fios de aço; aço em estado bruto ou em estado
semitransformado; baldes metálicos para armazenagem; fios
para atar metálicos; titânio; ferro-titânio; armações e prateleiras
metálicas; tubos metálicos; válvulas metálicas não para peças de
máquina; chapas metálicas de revestimento mural externo (para
construção); revestimentos metálicos (para construção); mangas
para parafuso metálicas; tubos de água metálicos; fios em metais
comuns; fios em ligas de metais comuns (com excepção dos fusíveis); fitas metálicas para embalagem ou atar (todos incluídos
nos produtos da classe 6.ª).

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009
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商標編號：N/41464

類別：

7

申請人：Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, Kitahama

Marca n.º N/41 464

Classe

7.ª

Requerente: Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, Kitahama
4-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan.

4-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/17

Data do pedido: 2009/02/17

產品：機械用軸；傳動軸用軸承；輸送器用皮帶；機械用皮

Produtos: eixos para mecanismo; rolamentos para eixos de

帶；馬達及引擎用皮帶；鍋爐管（機械零件）；離心機（機

transmissão; correias para aparelhos transportadores; correias

械）；蒸氣冷凝器（機械零件）；機械、引擎或馬達用控制

para mecanismo; correias para motores e engenhos; tubos para

器；製鋼用轉爐；聯結器（陸上車輛用除外）；曲軸；曲柄

caldeiras (peças mecânicas); centrifugadoras (mecanismo);

（機械零件）；沖切及攻絲用機械；挖掘機（機械）；鑽孔機

condensadores de vapor (peças mecânicas); controladores para

械（浮動或非浮動式）；馬達或引擎用排氣裝置；引擎鍋爐用

mecanismo, engenhos e motores; fornos rolantes para fabrico

供水機；熱交換器（機械零件）；引擎用排氣歧管；金屬拉絲

de aço; acopladores (com excepção dos que são para veículos

機；金屬加工機械；鑄模（機械零件）；馬達及引擎用噪音降

terrestres); cambotas; manivelas (peças mecânicas); mecanismos

低器；石油精煉機械；泵膜片；馬達及引擎用冷卻散熱器；非

para desbastar e para abrir roscas; escavadores (mecanismo);

車輛用減速齒輪；軋鋼機；分離器；梭（機械零件）；馬達與

mecanismos de perfuração (flutuantes ou não flutuantes); dis-

引擎用消音器；彈簧（機械零件）；蒸汽機鍋爐；增壓器；攻

positivos exaustores para motores ou engenhos; máquinas de

絲機；非陸上車輛用傳動軸；機械傳動器；非陸上車輛用傳動

alimentação de água para caldeiras de máquinas; permutadores

器；水加熱器（機械零件）；馬達及引擎用防污染機器；滾筒

térmicos (peças mecânicas); tubos exaustores com várias liga-

（機器零件）。（全屬第7類商品）

ções para engenhos; estiradoras de metal; máquinas de transformação de metais; moldes de fundição (peças mecânicas);
aparelhos para diminuição de barulho para motores e engenhos;
mecanismos de refinação de petróleo; membranas de bombas;
radiadores de arrefecimento para motores e engenhos; rodas
dentadas para reduzir a velocidade não para uso de veículos;
laminadores de aço; separadores; lançadeira (peça mecânica);
silenciadores para motores e engenhos; molas (peças mecânicas); caldeiras de máquinas a vapor; carregador; máquinas para
abrir roscas; eixos de transmissão não para uso de veículos terrestres; aparelhos de transmissão de mecanismo; aparelhos de
transmissão não para uso de veículos terrestres; aquecedores de
água (peças mecânicas); máquinas antipoluição para motores e
engenhos; rolos (peças de máquina) (todos incluídos nos produtos da classe 7.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41465

類別：

12

申請人：Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, Kitahama
4-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan.

Marca n.º N/41 465

Classe

12.ª

Requerente: Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33, Kitahama
4-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/17

Data do pedido: 2009/02/17

產品：航空設備、機械及器具；安全氣囊（汽車安全裝

Produtos: equipamentos, mecanismos e aparelhos aéreos;

置）；軸頸；交通工具軸（車輛用車輪）；鐵路車廂轉向架；

sacos de ar de segurança (dispositivos de segurança para auto-
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車輛剎車來令；車輛剎車環；車輛制動器；車輛用剎車；鐵路

móveis); fusos; eixos para meios de transporte (rodas para veí-

車輛緩衝器；車輛非原動機部分的連桿；車輛連結器；鐵路車

culos); bogias para vagões de caminhos-de-ferro; segmentos de

輛車輪緣（輪箍）；車輛齒輪箱；車輛傳動裝置；車輛液壓迴

travões para veículos; argolas de travões para veículos; travões

路；鐵路車輛連接器；車輛減速齒輪；車輛用避震彈簧；交通

de veículos; travões para veículos; amortecedores para veículos

工具懸吊避震器；車輛傳動軸；車輛用底架；車輛用懸吊緩衝

de caminhos-de-ferro; hastes de biela para veículos não fazendo

彈簧；交通工具用輪。（全屬第12類商品）

parte de máquina motriz; acoplador para veículos; bordos (saliências) de aros de rodas para veículos de caminhos-de-ferro;
caixas de velocidade para veículos; dispositivos de transmissão
para veículos; circuitos hidráulicos para veículos; aparelhos de
ligação para veículos de caminhos-de-ferro; engrenagem retardadora para veículos; molas à prova de vibração para veículos;
amortecedores pendentes para meios de transporte; eixos de
transmissão para veículos; subchassis para veículos; molas amortecedoras pendentes para veículos; rodas para meios de transporte (todos incluídos nos produtos da classe 12.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41466

類別：

33

申請人：Polmos Zyrardow Sp. zo. o, ul. Mickiewicza 1-3, 96-

Marca n.º N/41 466

33.ª

Requerente: Polmos Zyrardow Sp. zo. o, ul. Mickiewicza 1-3,
96-300 Zyrardow, Poland.

300 Zyrardow, Poland.
國籍：波蘭

Nacionalidade: polaca

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/18

Data do pedido: 2009/02/18

產品：酒精飲料。

Produtos: bebidas alcoólicas.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41541

Classe

類別：

43

Marca n.º N/41 541

Classe

43.ª

申請人：SBE ENTERTAINMENT GROUP, LLC, 8000

Requerente: SBE ENTERTAINMENT GROUP, LLC, 8000

Beverly Boulevard, Los Angeles, California 90048, United

Beverly Boulevard, Los Angeles, California 90048, United Sta-

States of America.

tes of America.

國籍：美國

Nacionalidade: norte-americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/19

Data do pedido: 2009/02/19

服務：於餐廳內提供食物及飲料；餐廳及酒吧服務；餐廳及

Serviços: provisão de alimentos e bebidas em restaurantes;

咖啡室服務；餐廳及備辦餐食服務；餐廳服務，包括帶桌上食

serviços de restaurante e de bares; serviços de restaurante e

品及外賣餐食服務的餐廳服務。

de cafés; serviços de restaurante e de «catering»; serviços de
restaurante, incluindo serviços de restaurante com serviço de
alimentos à mesa e de refeições para fora.

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009

7109

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

優先權日期：2008/08/19；優先權國家/地區：美國；優先權

商標編號：N/41559

Data de prioridade: 2008/08/19; País/Território de prioridade:
Estados Unidos da América; n.º de prioridade: 77550035.

編號：77550035。

類別：

9

Marca n.º N/41 559

Classe

9.ª

申請人：De La Rue Holdings Plc, De La Rue House, Jays

Requerente: De La Rue Holdings Plc, De La Rue House,

Close, Viables, Basingstoke Hampshire, RG22 4BS, United

Jays Close, Viables, Basingstoke Hampshire, RG22 4BS, United

Kingdom.

Kingdom.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/20

Data do pedido: 2009/02/20

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、檢驗（監督）、救護和教學用器具及儀器；用於導

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de

電、整流、變壓、蓄電、調節或控制電力的器具及儀器；錄

medida, de sinalização, de verificação (supervisão), de socorro e

製、傳送或重放聲音或影像用的器具；磁性數據載體，唱碟；

de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, comuta-

自動售貨器及投幣啟動裝置的機械結構；現金收入記錄機；計

ção, transformação, acumulação, regulação ou controlo da elec-

算機，數據處理裝置及電腦；滅火器械；電動和電子的器具及

tricidade; aparelhos para o registo, transmissão ou reprodução

儀器；監視（監督）和控制的器具及儀器；科學的器具及儀

de som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos

器；電腦用的硬件，電腦用的軟件，電腦周邊設備，數碼化、

acústicos; distribuidores automáticos e mecânicos para apare-

重放、復原、錄製、儲存及傳送聲音、影像及/或數據用的器

lhos de pré-pagamento; caixas registradoras; máquinas de calcu-

具及儀器；數據處理用的器具及儀器，攝影機；透過視網膜的

lar, equipamento e computadores para processamento de dados;

識別系統，發光二極管的螢光幕；發光二極管的螢光幕，液晶

extintores; aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos;

螢光幕；液晶螢光幕，電視機的螢光幕；掃瞄器；透過發光干

aparelhos e instrumentos de monitorização (inspecção) e de

擾展示多變的光學效果的用品，全息照片，全息文件，微型全

controlo; aparelhos e instrumentos científicos; «hardware» para

息結構，透過機器可辨認的全息照片，製作及傳送全息照片的

computador, «software» para computador, periféricos de com-

器具及儀器，全息器具及儀器，全息安全帶及全息傳送帶，全

putador, aparelhos e instrumentos para digitalização, reprodu-

息標籤，傳真器具，複印機，電訊器具及儀器，印刷器具及儀

ção, recuperação, gravação, armazenamento e transmissão de

器，供電器，輸入密碼用的鍵盤；在提款操作時再使用已存入

sons, imagens e/ou dados; aparelhos e instrumentos para o tra-

的紙幣的自動櫃員機器具及儀器；提款及存款用的自動櫃員機

tamento de dados, câmaras; sistema de identificação através da
retina, ecrãs («displays») de diodos emissores de luz; ecrãs
(«screens») de diodos emissores de luz, ecrãs («displays») de
cristais líquidos; ecrãs («screens») de cristais líquidos, ecrãs de
televisão; «scanners»; artigos exibindo efeitos opticamente variáveis por interferências luminosas, hologramas, documentos
holográficos, microestruturas holográficas, hologramas legíveis
por máquina, aparelhos e instrumentos para produzir e transferir hologramas, aparelhos e instrumentos holográficos, fitas holográficas de segurança e fitas de transferência holográfica, etiquetas holográficas, aparelhos de fax, copiadoras, aparelhos e
instrumentos de telecomunicações, aparelhos e instrumentos de
impressão, alimentadores, teclados para digitar o código PIN;
aparelhos e instrumentos de caixas automáticas com reutilização das notas depositadas em operações de levantamento; aparelhos e instrumentos para caixas automáticas para levantamento e depósito, aparelhos e instrumentos para processar transacções bancárias e/ou financeiras; máquinas automatizadas para o
processamento de transacções bancárias, quiosques bancários
através de caixas automáticas ou com assistente, caixas automáticas; máquina de pagamento automático; aparelhos de levantamento de dinheiro e quiosques para a realização de transacções
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的器具及儀器，處理銀行交易及/或金融交易用的器具及儀器；

bancárias; aparelhos e instrumentos para o manuseamento de

處理銀行交易用的自動機器，帶有自動櫃員機或帶有助理員的

dinheiro (numerário) /moeda; aparelhos e instrumentos de dis-

銀行亭子，自動櫃員機；自動付款機；提款器具及進行銀行交

tribuição de dinheiro e moeda, aparelhos e instrumentos para a

易用的亭子；處理紙幣/硬幣用的器具及儀器；分配紙幣及硬幣

recepção de depósitos de documentos, numerário, moeda, moe-

用的器具及儀器，接收存入的文件、現金、硬幣、金屬硬幣、

das metálicas, notas bancárias, documentos e outros materiais;

鈔票、文件及其他物品的器具及儀器；分隔紙幣/硬幣用的器

aparelhos e instrumentos para a separação de dinheiro (nume-

具及儀器；付款用伺服器；處理紙張文件用的設備；計數、操

rário) /moeda; servidores de pagamento; equipamento para o

作、處理、分配、交易及分隔鈔票、硬幣及現金用的器具及儀

manuseamento de documentos em papel; aparelhos e instru-

器；資金的電子轉移用的備售終端機，處理及操作支票用的器

mentos para a contagem, manuseamento, processamento, distri-

具及儀器，管理現金用的器具和儀器及用於這些器具和儀器的

buição, transacção e separação de notas de banco, moedas e di-

軟件，現金收入記錄機；記錄及處理有價證券交易用的電子閱

nheiro; terminais de ponto de venda para transferência electró-

讀器、編碼器及終端機，進行資金的電子轉移用的閱讀器、編

nica de fundos, aparelhos e instrumentos para processamento e

碼器及終端機；編碼卡的計量器具及儀器、分配器、閱讀器、

manipulação de cheques, aparelhos e instrumentos para a ges-

編碼器及終端機；編碼纖維的分配器、閱讀器、編碼器及終端

tão de numerário e software para uso com os mesmos, caixas re-

機；磁卡的分配器、閱讀器、編碼器及終端機；光學卡的分配

gistadoras; leitores, codificadores e terminais electrónicos para o

器、閱讀器、編碼器及終端機；認證卡的分配器、閱讀器、編

registo e processamento de transacções de valores, leitores, co-

碼器及終端機；現金分配器及/或自動櫃員機用卡的分配器、閱

dificadores e terminais para efectuar a transferência electrónica

讀器、編碼器及終端機；智能卡的分配器、閱讀器、編碼器及

de fundos; aparelhos e instrumentos de medida, distribuidores,

終端機；保安卡的分配器、閱讀器、編碼器及終端機；支票保

leitores, codificadores e terminais de cartões codificados; distri-

證卡的分配器、閱讀器、編碼器及終端機；信用卡的分配器、

buidores, leitores, codificadores e terminais de filamentos codifi-

閱讀器、編碼器及終端機；借款卡的分配器、閱讀器、編碼器

cados; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de car-

及終端機，經常往來賬戶入賬卡的分配器、閱讀器、編碼器及

tões magnéticos; distribuidores, leitores, codificadores e termi-

終端機；磁條卡的分配器、閱讀器、編碼器及終端機；電話卡

nais de cartões ópticos; distribuidores, leitores, codificadores e

的分配器、閱讀器、編碼器及終端機，D S M卡的分配器、閱

terminais de cartões de autenticação; distribuidores, leitores, co-

讀器、編碼器及終端機；SIM卡的分配器、閱讀器、編碼器及

dificadores e terminais de cartões para distribuidores de dinhei-

終端機；電子錢包的分配器、閱讀器、編碼器及終端機，接駁

ro e/ou caixas automáticas; distribuidores, leitores, codificadores

卡的分配器、閱讀器、編碼器及終端機；彩票、博彩卡及博彩

e terminais de cartões inteligentes; distribuidores, leitores, codi-

用籌碼的分配、閱讀及編碼用的器具及儀器，帶有集成電路的

ficadores e terminais de cartões de segurança; distribuidores,
leitores, codificadores e terminais de cartões de garantia de cheques; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de cartões de crédito; distribuidores, leitores, codificadores e terminais
de cartões de débito, distribuidores, leitores, codificadores e terminais de cartões de lançamento em conta corrente; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de «swipe cards»; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de cartões de telefone, distribuidores, leitores, codificadores e terminais de cartões
DSM; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de cartões SIM; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de
porta-moedas electrónicos, distribuidores, leitores, codificadores
e terminais de cartões conectáveis («plug-in»); aparelhos e instrumentos para distribuição, leitura e codificação de bilhetes,
cartões e fichas de lotaria, aparelhos e instrumentos para codificação e leitura de suportes de registo munidos de circuitos integrados; codificadores, contadores; separadores; aparelhos e instrumentos para codificação e leitura de «chips», cabos, discos, fitas e circuitos, aparelhos e instrumentos para codificação e leitura de suportes de dados magnéticos e/ou ópticos, aparelhos e
instrumentos para codificar e ler suportes de dados; suportes de
dados, suportes de dados magnéticos, suportes de dados ópticos;
«chips» de computador, «chips» para processamento e/ou arma-

N.º 22 — 3-6-2009

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

7111

數據載體的編碼及閱讀用的器具及儀器；編碼器，計數器；分

zenamento de dados; circuitos integrados; cartões, filamentos,

隔器；晶片、電纜、碟、帶及電路的編碼及閱讀用的器具及儀

«chips», discos, fitas, fios e/ou circuitos, todos magnéticos, ópti-

器，磁性及/或光學數據載體的編碼及閱讀用的器具及儀器，

cos ou outros, com capacidade para registar dados; suportes

編碼及閱讀數據載體用的器具及儀器；數據載體，磁性數據載

contendo dados munidos de circuitos integrados; cartões codifi-

體，光學數據載體；電腦晶片，處理及/或儲存數據用的晶片；

cados; filamentos codificados, cartões magnéticos, cartões de au-

集成電路；全部帶有記載數據容量的磁性、光學或其他卡、纖

tenticação, distribuidores de dinheiro e/ou cartões ATM, cartões

維、晶片、碟、帶、線及/或電路；帶有集成電路的數據載體；

inteligentes, cartões de segurança, cartões de identidade, «swipe

編碼卡；編碼纖維，磁卡，認證卡，現金及/或自動櫃員機用

cards»; cartões de crédito; cartões de lançamento em conta cor-

卡、智能卡、保安卡、識別卡、磁條卡的分配器；信用卡；

rente, cartões de garantia de cheques, cartões de débito, cartões

經常往來賬戶入賬卡，支票保證卡，借款卡，G S M卡，S I M

GSM, cartões SIM; distribuidores de porta-moedas electrónicos,

卡；電子錢包、接駁卡、透過訂購的電視卡、帶有微處理器的

de cartões conectáveis («plug-in»), de cartões de televisão por

卡的分配器；電話卡；籌碼，忠誠卡，博彩卡、彩票及博彩用

assinatura, de cartões com microprocessador; cartões telefóni-

籌碼；支付卡及預付卡，條碼；票據，帶有擦掉區域的卡；保

cos; fichas, cartões de fidelidade, cartões, bilhetes e fichas de lo-

安、識別、進入、交易或帶有其他目的用的密碼卡或其他媒

taria; cartões de pagamento e de pré-pagamento, códigos de

體，載有或用於記載任何種類的數據的數碼證書、卡、碟和磁

barras; vales, cartões com zona de raspar; cartões criptografados

帶及其他載體；識別及保安磁性卡，帶有程式及/或軟件的卡，

ou outros meios para segurança, identificação, acesso, transac-

識別檢驗用的器具及儀器，保安用的器具及儀器，監視用的器

ção ou com outros fins, certificados digitais, cartões, discos e fitas

具及儀器，閉路電視用的器具；警報器，控制進入用的器具及

magnéticas e outros suportes contendo ou destinados a conter

儀器，探測編碼、隱藏或併入的標記用的器具及儀器；探測防

dados de qualquer tipo; cartões magnéticos de identificação e

偽造特徵用的器具及儀器，使用紫外線輻射或其他輻射的探測

segurança, cartões que incluem programas e/ou «software», apa-

器具；錄製用磁頭及閱讀用磁頭，磁性顏料的探測器，光學標

relhos e instrumentos de verificação de identificação, aparelhos

記的探測器，卡、纖維、碟及帶的編碼及處理用的器具及儀

e instrumentos de segurança, aparelhos e instrumentos de vigi-

器；網絡用的伺服器；網際網路用的軟件；付賬用的軟件（發

lância, aparelhos de televisão em circuito fechado; alarmes, apa-

票）；開發票用的軟件，金融及有價證券交易用的軟件，識別

relhos e instrumentos de controlo de acesso, aparelhos e instru-

卡用的器具和儀器及有關的軟件；檢驗證明個人身份用的器具

mentos para detectar marcas codificadas, ocultas ou incorpora-

及儀器；檢驗認證全部種類的文件、紙張、數據及數據載體用

das; aparelhos e instrumentos para detectar características anti-

的器具及儀器，調制解調器；信息用的伺服器；發送往終端機

contrafacção, aparelhos de detecção que utilizam radiações ul-

的活動機械結構，上述所提及的產品用的零件及配件；以紙張

travioleta ou outras radiações; cabeças de registo magnético e

或卡的形式的電腦用軟件，認證卡（非磁性或編碼的），現金

de leitura magnética, detectores de tinta magnética, detectores

及/或自動櫃員機用卡、智能卡、保安卡、識別卡、磁條卡、信

de marcas ópticas, aparelhos e instrumentos para a codificação e

用卡、經常往來賬戶入賬卡、支票保證卡、借款卡、GSM卡、

processamento de cartões, filamentos, discos e fitas; servidores

SIM卡、電子錢包的分配器；接駁卡；透過訂購的電視卡；電

para a «web»; «software» para a Internet; «software» para pagamento de contas (facturas); «software» para facturação, «software» financeiro e para a transacção de valores, aparelhos e
instrumentos para cartões de identificação e respectivo software; aparelhos e instrumentos para verificação da identificação
pessoal; aparelhos e instrumentos para verificação da autenticidade de documentos, papéis, dados e suportes de registo (de dados) de todos os tipos, «modems»; servidores para mensagens;
mecanismos de activação do envio para terminais, peças e acessórios para os artigos atrás referidos; «software» para computadores na forma de papel ou cartão, cartões de autenticação (que
não se encontrem magnetizados ou codificados), distribuidores
de dinheiro e/ou cartões ATM, cartões inteligentes, cartões de
segurança, cartões de identificação, «swipe cards», cartões de
crédito, cartões de lançamento em conta corrente, cartões de
garantia de cheques, cartões de débito, cartões GSM, cartões
SIM, porta-moedas electrónicos; cartões conectáveis («plug-in»);
cartões de televisão por assinatura; cartões telefónicos; cartões
que incluem programas e/ou «software», aparelhos e instrumen-
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話卡；帶有程式及/或軟件的卡，控制現金分配機及自動櫃員機

tos para controlar máquinas de distribuição de dinheiro e caixas

用的器具及儀器；上述提及所有產品用的零件及配件。

automáticas; peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

商標構成：

商標編號：N/41560

A marca consiste em:

類別：

16

Marca n.º N/41 560

Classe

16.ª

申請人：De La Rue Holdings Plc, De La Rue House, Jays

Requerente: De La Rue Holdings Plc, De La Rue House,

Close, Viables, Basingstoke Hampshire, RG22 4BS, United

Jays Close, Viables, Basingstoke Hampshire, RG22 4BS, United

Kingdom.

Kingdom.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/20

Data do pedido: 2009/02/20

產品：紙；紙製品；紙卷；打印機、分配器、閱讀器、複印

Produtos: papel; artigos de papel; rolos de papel; papel para

機、傳真機、編碼器及終端機、電腦及現金收入記錄機用的

impressoras, distribuidores, leitores, copiadores, máquinas de

紙，屬此類的所有種類的紙板；紙板製品，紙板，鈔票，塑料

fax, codificadores e terminais, computadores e caixas registado-

鈔票；紙幣；鈔票用紙；塑料鈔票用材料；紙或紙板製電腦用

ras, cartões de todos os tipos incluídos nesta classe; artigos de

軟件；用於電腦的紙及紙板製品；屬此類的電腦及打印機用消

cartão, cartão, notas de banco, notas de banco em plástico; pa-

耗品；證明書，憑證，印刷鉛字，印版，印刷品，包裹金錢用

pel-moeda; papel para notas de banco; substrato para notas de

的紙製品，硬幣用包封，載鈔票用的腰帶，硬幣用袋，印刷出

banco em plástico; «software» para computadores em papel ou

版物；教學手冊；印製的信託用紙及其他信託用印刷品，信託

em cartão; artigos em papel e em cartão para utilizar com com-

用的紙及其他印刷材料；信託用紙張及文件，信託印刷品，護

putadores; consumíveis para computadores e impressoras incluí-

照，識別用的紙張及文件；准照用文件；紙，標籤，單據，匯

dos nesta classe; certificados, títulos, caracteres de impressão,

票及稅項文件，防偽用文件；印章；車輛用文件；旅遊用文

clichés de tipografia, produtos de impressão, produtos em papel

件，股票證明書及憑證，用於製造包括鈔票、支票及旅行支票

para embalar dinheiro, invólucros para moedas, cintas para notas, sacos para moedas, publicações impressas; manuais de instruções; papel fiduciário impresso e outras matérias fiduciárias
impressas, papel e outras matérias impressas para uso fiduciário;
papel e documentos fiduciários, impressão fiduciária, passaportes, papel e documentos para fins de identificação; documentos
para licenças; papéis, etiquetas, talões, vales e documentos de
imposto, documentos à prova de falsificação; carimbos; documentos de veículos; documentos de viagem, certificados de
acções e títulos, papéis que incorporam fios de segurança para
usos que incluem o fabrico de notas de banco, cheques e cheques de viagem, papel desfiado, filamentos para utilização em
moeda, fios de segurança; fitas de arrancar («tear tapes»); boletins de voto, cartões de segurança; papel para passaportes; papel
para selos, papel holográfico; cheques-oferta; cupões; bilhetes;
vales postais; ordens de pagamento; cartão e papel destinados a
cartões de identidade, marcas de água; fichas de pagamento de
valores incluídas nesta classe; cheques; cheques de viagem; selos
fiduciários, tintas; fitas; folha metálica de alta segurança; man-
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的併入有保安線的紙張，裝飾用紙穗，用於硬幣的纖維，保安

gas retrácteis, invólucros retrácteis; invólucros e embalagens de

線；撕條；選票，保安卡；護照用的紙；印花用的紙，全息

segurança; suportes de dados incluídos nesta classe, cartões im-

紙；禮券；購物券；票；郵政匯票；付款委託書；用於身份資

pressos e/ou gravados; cartões de todos os tipos (não magnéticos

料卡的紙板及紙，水印；屬此類的證券支付的資料卡；支票；

nem codificados); cartões (não magnetizados nem codificados)

旅行支票；信託印花，顏料；帶子；高度保安的金屬片；可

que sejam cartões de autenticação, cartões para levantamento

收縮的筒，可收縮的包封；安全包封及包裝；屬此類的數據

de dinheiro e/ou caixas automáticas; cartões inteligentes, cartões

載體，印製及∕或錄製卡；所有種類的卡（非磁性及非編碼

de segurança, cartões de identidade, «swipe cards»; cartões de

的）；卡（非磁性及非編碼的），如認證卡、提款卡及∕或自

crédito, cartões de lançamento em conta corrente; cartões de

動櫃員機用卡；智能卡，保安卡，識別卡，磁條卡；信用卡，

garantia de cheques; cartões de débito, cartões GSM, cartões

經常往來賬戶入賬卡；支票保證卡；借款卡，G S M卡，S I M

SIM, porta-moedas electrónicos; cartões conectáveis («plug-in»),

卡，電子錢包；接駁卡，透過訂購的電視卡；微處理器的卡的

cartões de televisão por assinatura; distribuidores de cartões de

分配器；電話卡，籌碼；忠誠卡；博彩卡、彩票及博彩用籌

microprocessadores; cartões telefónicos, fichas; cartões de fideli-

碼，支付卡及預付卡；條碼；票據，帶有擦掉區域的卡；帶有

dade; cartões, bilhetes e fichas de lotaria, cartões de pagamento

併入程式及∕或軟件的卡。

e de pré-pagamento; códigos de barras; vales, cartões com zona
de raspar; cartões com programas e/ou «software» incorporados.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41561

類別：

9

Marca n.º N/41 561

Classe

9.ª

申請人：De La Rue Holdings Plc, De La Rue House, Jays

Requerente: De La Rue Holdings Plc, De La Rue House,

Close, Viables, Basingstoke Hampshire, RG22 4BS, United

Jays Close, Viables, Basingstoke Hampshire, RG22 4BS, United

Kingdom.

Kingdom.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/20

Data do pedido: 2009/02/20

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、檢驗（監督）、救護和教學用器具及儀器；用於導

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de

電、整流、變壓、蓄電、調節或控制電力的器具及儀器；錄

medida, de sinalização, de verificação (supervisão), de socorro e

製、傳送或重放聲音或影像用的器具；磁性數據載體，唱碟；

de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, comuta-

自動售貨器及投幣啟動裝置的機械結構；現金收入記錄機；計

ção, transformação, acumulação, regulação ou controlo da elec-

算機，數據處理裝置及電腦；滅火器械；電動和電子的器具及

tricidade; aparelhos para o registo, transmissão ou reprodução

儀器；監視（監督）和控制的器具及儀器；科學的器具及儀

de som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos

器；電腦用的硬件，電腦用的軟件，電腦周邊設備，數碼化、

acústicos; distribuidores automáticos e mecânicos para apare-

重放、復原、錄製、儲存及傳送聲音、影像及/或數據用的器

lhos de pré-pagamento; caixas registradoras; máquinas de calcu-

具及儀器；數據處理用的器具及儀器，攝影機；透過視網膜的

lar, equipamento e computadores para processamento de dados;

識別系統，發光二極管的螢光幕；發光二極管的螢光幕，液晶

extintores; aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos;

螢光幕；液晶螢光幕，電視機的螢光幕；掃瞄器；透過發光干

aparelhos e instrumentos de monitorização (inspecção) e de

擾展示多變的光學效果的用品，全息照片，全息文件，微型全

controlo; aparelhos e instrumentos científicos; «hardware» para

息結構，透過機器可辨認的全息照片，製作及傳送全息照片的

computador, «software» para computador, periféricos de com-

器具及儀器，全息器具及儀器，全息安全帶及全息傳送帶，全

putador, aparelhos e instrumentos para digitalização, reprodu-

息標籤，傳真器具，複印機，電訊器具及儀器，印刷器具及儀

ção, recuperação, gravação, armazenamento e transmissão de

器，供電器，輸入密碼用的鍵盤；在提款操作時再使用已存入

sons, imagens e/ou dados; aparelhos e instrumentos para o tra-

的紙幣的自動櫃員機器具及儀器；提款及存款用的自動櫃員機

tamento de dados, câmaras; sistema de identificação através da
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的器具及儀器，處理銀行交易及/或金融交易用的器具及儀器；

retina, ecrãs («displays») de diodos emissores de luz; ecrãs

處理銀行交易用的自動機器，帶有自動櫃員機或帶有助理員的

(«screens») de diodos emissores de luz, ecrãs («displays») de

銀行亭子，自動櫃員機；自動付款機；提款器具及進行銀行交

cristais líquidos; ecrãs («screens») de cristais líquidos, ecrãs de

易用的亭子；處理紙幣/硬幣用的器具及儀器；分配紙幣及硬幣

televisão; «scanners»; artigos exibindo efeitos opticamente variá-

用的器具及儀器，接收存入的文件、現金、硬幣、金屬硬幣、

veis por interferências luminosas, hologramas, documentos ho-

鈔票、文件及其他物品的器具及儀器；分隔紙幣/硬幣用的器

lográficos, microestruturas holográficas, hologramas legíveis

具及儀器；付款用伺服器；處理紙張文件用的設備；計數、操

por máquina, aparelhos e instrumentos para produzir e transfe-

作、處理、分配、交易及分隔鈔票、硬幣及現金用的器具及儀

rir hologramas, aparelhos e instrumentos holográficos, fitas ho-

器；資金的電子轉移用的備售終端機，處理及操作支票用的器

lográficas de segurança e fitas de transferência holográfica, eti-

具及儀器，管理現金用的器具和儀器及用於這些器具和儀器的

quetas holográficas, aparelhos de fax, copiadoras, aparelhos e

軟件，現金收入記錄機；記錄及處理有價證券交易用的電子閱

instrumentos de telecomunicações, aparelhos e instrumentos de

讀器、編碼器及終端機，進行資金的電子轉移用的閱讀器、編

impressão, alimentadores, teclados para digitar o código PIN;

碼器及終端機；編碼卡的計量器具及儀器、分配器、閱讀器、

aparelhos e instrumentos de caixas automáticas com reutiliza-

編碼器及終端機；編碼纖維的分配器、閱讀器、編碼器及終端

ção das notas depositadas em operações de levantamento; apa-

機；磁卡的分配器、閱讀器、編碼器及終端機；光學卡的分配

relhos e instrumentos para caixas automáticas para levantamen-

器、閱讀器、編碼器及終端機；認證卡的分配器、閱讀器、編

to e depósito, aparelhos e instrumentos para processar transac-

碼器及終端機；現金分配器及/或自動櫃員機用卡的分配器、閱

ções bancárias e/ou financeiras; máquinas automatizadas para o

讀器、編碼器及終端機；智能卡的分配器、閱讀器、編碼器及

processamento de transacções bancárias, quiosques bancários

終端機；保安卡的分配器、閱讀器、編碼器及終端機；支票保

através de caixas automáticas ou com assistente, caixas automá-

證卡的分配器、閱讀器、編碼器及終端機；信用卡的分配器、

ticas; máquina de pagamento automático; aparelhos de levanta-

閱讀器、編碼器及終端機；借款卡的分配器、閱讀器、編碼器

mento de dinheiro e quiosques para a realização de transacções

及終端機，經常往來賬戶入賬卡的分配器、閱讀器、編碼器及

bancárias; aparelhos e instrumentos para o manuseamento de

終端機；磁條卡的分配器、閱讀器、編碼器及終端機；電話卡

dinheiro (numerário) /moeda; aparelhos e instrumentos de dis-

的分配器、閱讀器、編碼器及終端機，D S M卡的分配器、閱

tribuição de dinheiro e moeda, aparelhos e instrumentos para a

讀器、編碼器及終端機；SIM卡的分配器、閱讀器、編碼器及

recepção de depósitos de documentos, numerário, moeda, moedas metálicas, notas bancárias, documentos e outros materiais;
aparelhos e instrumentos para a separação de dinheiro (numerário) /moeda; servidores de pagamento; equipamento para o
manuseamento de documentos em papel; aparelhos e instrumentos para a contagem, manuseamento, processamento, distribuição, transacção e separação de notas de banco, moedas e dinheiro; terminais de ponto de venda para transferência electrónica de fundos, aparelhos e instrumentos para processamento e
manipulação de cheques, aparelhos e instrumentos para a gestão de numerário e software para uso com os mesmos, caixas registadoras; leitores, codificadores e terminais electrónicos para o
registo e processamento de transacções de valores, leitores, codificadores e terminais para efectuar a transferência electrónica
de fundos; aparelhos e instrumentos de medida, distribuidores,
leitores, codificadores e terminais de cartões codificados; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de filamentos codificados; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de cartões magnéticos; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de cartões ópticos; distribuidores, leitores, codificadores e
terminais de cartões de autenticação; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de cartões para distribuidores de dinheiro e/ou caixas automáticas; distribuidores, leitores, codificadores
e terminais de cartões inteligentes; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de cartões de segurança; distribuidores,
leitores, codificadores e terminais de cartões de garantia de che-

N.º 22 — 3-6-2009

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

7115

終端機；電子錢包的分配器、閱讀器、編碼器及終端機，接駁

ques; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de car-

卡的分配器、閱讀器、編碼器及終端機；彩票、博彩卡及博彩

tões de crédito; distribuidores, leitores, codificadores e terminais

用籌碼的分配、閱讀及編碼用的器具及儀器，帶有集成電路的

de cartões de débito, distribuidores, leitores, codificadores e ter-

數據載體的編碼及閱讀用的器具及儀器；編碼器，計數器；分

minais de cartões de lançamento em conta corrente; distribuido-

隔器；晶片、電纜、碟、帶及電路的編碼及閱讀用的器具及儀

res, leitores, codificadores e terminais de «swipe cards»; distri-

器，磁性及/或光學數據載體的編碼及閱讀用的器具及儀器，

buidores, leitores, codificadores e terminais de cartões de telefo-

編碼及閱讀數據載體用的器具及儀器；數據載體，磁性數據載

ne, distribuidores, leitores, codificadores e terminais de cartões

體，光學數據載體；電腦晶片，處理及/或儲存數據用的晶片；

DSM; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de car-

集成電路；全部帶有記載數據容量的磁性、光學或其他卡、纖

tões SIM; distribuidores, leitores, codificadores e terminais de

維、晶片、碟、帶、線及/或電路；帶有集成電路的數據載體；

porta-moedas electrónicos, distribuidores, leitores, codificadores

編碼卡；編碼纖維，磁卡，認證卡，現金及/或自動櫃員機用

e terminais de cartões conectáveis («plug-in»); aparelhos e ins-

卡、智能卡、保安卡、識別卡、磁條卡的分配器；信用卡；

trumentos para distribuição, leitura e codificação de bilhetes,

經常往來賬戶入賬卡，支票保證卡，借款卡，G S M卡，S I M

cartões e fichas de lotaria, aparelhos e instrumentos para codifi-

卡；電子錢包、接駁卡、透過訂購的電視卡、帶有微處理器的

cação e leitura de suportes de registo munidos de circuitos inte-

卡的分配器；電話卡；籌碼，忠誠卡，博彩卡、彩票及博彩用

grados; codificadores, contadores; separadores; aparelhos e ins-

籌碼；支付卡及預付卡，條碼；票據，帶有擦掉區域的卡；保

trumentos para codificação e leitura de «chips», cabos, discos, fi-

安、識別、進入、交易或帶有其他目的用的密碼卡或其他媒

tas e circuitos, aparelhos e instrumentos para codificação e leitu-

體，載有或用於記載任何種類的數據的數碼證書、卡、碟和磁

ra de suportes de dados magnéticos e/ou ópticos, aparelhos e

帶及其他載體；識別及保安磁性卡，帶有程式及/或軟件的卡，

instrumentos para codificar e ler suportes de dados; suportes de
dados, suportes de dados magnéticos, suportes de dados ópticos;
«chips» de computador, «chips» para processamento e/ou armazenamento de dados; circuitos integrados; cartões, filamentos,
«chips», discos, fitas, fios e/ou circuitos, todos magnéticos, ópticos ou outros, com capacidade para registar dados; suportes
contendo dados munidos de circuitos integrados; cartões codificados; filamentos codificados, cartões magnéticos, cartões de autenticação, distribuidores de dinheiro e/ou cartões ATM, cartões
inteligentes, cartões de segurança, cartões de identidade, «swipe
cards»; cartões de crédito; cartões de lançamento em conta corrente, cartões de garantia de cheques, cartões de débito, cartões
GSM, cartões SIM; distribuidores de porta-moedas electrónicos,
de cartões conectáveis («plug-in»), de cartões de televisão por
assinatura, de cartões com microprocessador; cartões telefónicos; fichas, cartões de fidelidade, cartões, bilhetes e fichas de lotaria; cartões de pagamento e de pré-pagamento, códigos de
barras; vales, cartões com zona de raspar; cartões criptografados
ou outros meios para segurança, identificação, acesso, transacção ou com outros fins, certificados digitais, cartões, discos e fitas
magnéticas e outros suportes contendo ou destinados a conter
dados de qualquer tipo; cartões magnéticos de identificação e
segurança, cartões que incluem programas e/ou «software», aparelhos e instrumentos de verificação de identificação, aparelhos
e instrumentos de segurança, aparelhos e instrumentos de vigilância, aparelhos de televisão em circuito fechado; alarmes, aparelhos e instrumentos de controlo de acesso, aparelhos e instrumentos para detectar marcas codificadas, ocultas ou incorporadas; aparelhos e instrumentos para detectar características anticontrafacção, aparelhos de detecção que utilizam radiações ultravioleta ou outras radiações; cabeças de registo magnético e
de leitura magnética, detectores de tinta magnética, detectores
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識別檢驗用的器具及儀器，保安用的器具及儀器，監視用的器

de marcas ópticas, aparelhos e instrumentos para a codificação e

具及儀器，閉路電視用的器具；警報器，控制進入用的器具及

processamento de cartões, filamentos, discos e fitas; servidores

儀器，探測編碼、隱藏或併入的標記用的器具及儀器；探測防

para a «web»; «software» para a Internet; «software» para paga-

偽造特徵用的器具及儀器，使用紫外線輻射或其他輻射的探測

mento de contas (facturas); «software» para facturação, «soft-

器具；錄製用磁頭及閱讀用磁頭，磁性顏料的探測器，光學標

ware» financeiro e para a transacção de valores, aparelhos e

記的探測器，卡、纖維、碟及帶的編碼及處理用的器具及儀

instrumentos para cartões de identificação e respectivo soft-

器；網絡用的伺服器；網際網路用的軟件；付賬用的軟件（發

ware; aparelhos e instrumentos para verificação da identificação

票）；開發票用的軟件，金融及有價證券交易用的軟件，識別

pessoal; aparelhos e instrumentos para verificação da autentici-

卡用的器具和儀器及有關的軟件；檢驗證明個人身份用的器具

dade de documentos, papéis, dados e suportes de registo (de da-

及儀器；檢驗認證全部種類的文件、紙張、數據及數據載體用

dos) de todos os tipos, «modems»; servidores para mensagens;

的器具及儀器，調制解調器；信息用的伺服器；發送往終端機

mecanismos de activação do envio para terminais, peças e aces-

的活動機械結構，上述所提及的產品用的零件及配件；以紙張

sórios para os artigos atrás referidos; «software» para computa-

或卡的形式的電腦用軟件，認證卡（非磁性或編碼的），現金

dores na forma de papel ou cartão, cartões de autenticação (que

及/或自動櫃員機用卡、智能卡、保安卡、識別卡、磁條卡、信

não se encontrem magnetizados ou codificados), distribuidores

用卡、經常往來賬戶入賬卡、支票保證卡、借款卡、GSM卡、

de dinheiro e/ou cartões ATM, cartões inteligentes, cartões de

SIM卡、電子錢包的分配器；接駁卡；透過訂購的電視卡；電

segurança, cartões de identificação, «swipe cards», cartões de

話卡；帶有程式及/或軟件的卡，控制現金分配機及自動櫃員機

crédito, cartões de lançamento em conta corrente, cartões de

用的器具及儀器；上述提及所有產品用的零件及配件。

garantia de cheques, cartões de débito, cartões GSM, cartões
SIM, porta-moedas electrónicos; cartões conectáveis («plug-in»);
cartões de televisão por assinatura; cartões telefónicos; cartões
que incluem programas e/ou «software», aparelhos e instrumentos para controlar máquinas de distribuição de dinheiro e caixas
automáticas; peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

商標構成：

商標編號：N/41562

A marca consiste em:

類別：

16

Marca n.º N/41 562

Classe

16.ª

申請人：De La Rue Holdings Plc, De La Rue House, Jays

Requerente: De La Rue Holdings Plc, De La Rue House,

Close, Viables, Basingstoke Hampshire, RG22 4BS, United

Jays Close, Viables, Basingstoke Hampshire, RG22 4BS, United

Kingdom.

Kingdom.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/20

Data do pedido: 2009/02/20

產品：紙；紙製品；紙卷；打印機、分配器、閱讀器、複印

Produtos: papel; artigos de papel; rolos de papel; papel para

機、傳真機、編碼器及終端機、電腦及現金收入記錄機用的

impressoras, distribuidores, leitores, copiadores, máquinas de

紙，屬此類的所有種類的紙板；紙板製品，紙板，鈔票，塑料

fax, codificadores e terminais, computadores e caixas registado-

鈔票；紙幣；鈔票用紙；塑料鈔票用材料；紙或紙板製電腦用

ras, cartões de todos os tipos incluídos nesta classe; artigos de

軟件；用於電腦的紙及紙板製品；屬此類的電腦及打印機用消

cartão, cartão, notas de banco, notas de banco em plástico; pa-

耗品；證明書，憑證，印刷鉛字，印版，印刷品，包裹金錢用

pel-moeda; papel para notas de banco; substrato para notas de

的紙製品，硬幣用包封，載鈔票用的腰帶，硬幣用袋，印刷出

banco em plástico; «software» para computadores em papel ou

版物；教學手冊；印製的信託用紙及其他信託用印刷品，信託

em cartão; artigos em papel e em cartão para utilizar com com-
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用的紙及其他印刷材料；信託用紙張及文件，信託印刷品，護

putadores; consumíveis para computadores e impressoras incluí-

照，識別用的紙張及文件；准照用文件；紙，標籤，單據，匯

dos nesta classe; certificados, títulos, caracteres de impressão,

票及稅項文件，防偽用文件；印章；車輛用文件；旅遊用文

clichés de tipografia, produtos de impressão, produtos em papel

件，股票證明書及憑證，用於製造包括鈔票、支票及旅行支票

para embalar dinheiro, invólucros para moedas, cintas para no-

的併入有保安線的紙張，裝飾用紙穗，用於硬幣的纖維，保安

tas, sacos para moedas, publicações impressas; manuais de ins-

線；撕條；選票，保安卡；護照用的紙；印花用的紙，全息

truções; papel fiduciário impresso e outras matérias fiduciárias

紙；禮券；購物券；票；郵政匯票；付款委託書；用於身份資

impressas, papel e outras matérias impressas para uso fiduciário;

料卡的紙板及紙，水印；屬此類的證券支付的資料卡；支票；

papel e documentos fiduciários, impressão fiduciária, passapor-

旅行支票；信託印花，顏料；帶子；高度保安的金屬片；可

tes, papel e documentos para fins de identificação; documentos

收縮的筒，可收縮的包封；安全包封及包裝；屬此類的數據

para licenças; papéis, etiquetas, talões, vales e documentos de

載體，印製及∕或錄製卡；所有種類的卡（非磁性及非編碼

imposto, documentos à prova de falsificação; carimbos; docu-

的）；卡（非磁性及非編碼的），如認證卡、提款卡及∕或自

mentos de veículos; documentos de viagem, certificados de

動櫃員機用卡；智能卡，保安卡，識別卡，磁條卡；信用卡，

acções e títulos, papéis que incorporam fios de segurança para

經常往來賬戶入賬卡；支票保證卡；借款卡，G S M卡，S I M

usos que incluem o fabrico de notas de banco, cheques e che-

卡，電子錢包；接駁卡，透過訂購的電視卡；微處理器的卡的

ques de viagem, papel desfiado, filamentos para utilização em

分配器；電話卡，籌碼；忠誠卡；博彩卡、彩票及博彩用籌

moeda, fios de segurança; fitas de arrancar («tear tapes»); bole-

碼，支付卡及預付卡；條碼；票據，帶有擦掉區域的卡；帶有

tins de voto, cartões de segurança; papel para passaportes; papel

併入程式及∕或軟件的卡。

para selos, papel holográfico; cheques-oferta; cupões; bilhetes;
vales postais; ordens de pagamento; cartão e papel destinados a
cartões de identidade, marcas de água; fichas de pagamento de
valores incluídas nesta classe; cheques; cheques de viagem; selos
fiduciários, tintas; fitas; folha metálica de alta segurança; mangas retrácteis, invólucros retrácteis; invólucros e embalagens de
segurança; suportes de dados incluídos nesta classe, cartões impressos e/ou gravados; cartões de todos os tipos (não magnéticos
nem codificados); cartões (não magnetizados nem codificados)
que sejam cartões de autenticação, cartões para levantamento
de dinheiro e/ou caixas automáticas; cartões inteligentes, cartões
de segurança, cartões de identidade, «swipe cards»; cartões de
crédito, cartões de lançamento em conta corrente; cartões de
garantia de cheques; cartões de débito, cartões GSM, cartões
SIM, porta-moedas electrónicos; cartões conectáveis («plug-in»),
cartões de televisão por assinatura; distribuidores de cartões de
microprocessadores; cartões telefónicos, fichas; cartões de fidelidade; cartões, bilhetes e fichas de lotaria, cartões de pagamento
e de pré-pagamento; códigos de barras; vales, cartões com zona
de raspar; cartões com programas e/ou «software» incorporados.

商標構成：

商標編號：N/41591

A marca consiste em:

類別：

5

申請人：E.R. Squibb & Sons, LLC, Lawrenceville-Princeton
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA.

Marca n.º N/41 591

Classe

5.ª

Requerente: E.R. Squibb & Sons, LLC, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, USA.
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國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/25

Data do pedido: 2009/02/25

產品：人用止痛劑。

Produtos: preparados analgésicos para uso humano.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41592

類別：

5

申請人：E.R. Squibb & Sons, LLC, Lawrenceville-Princeton

Marca n.º N/41 592

Classe

5.ª

Requerente: E.R. Squibb & Sons, LLC, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, USA.

Road, Princeton, New Jersey 08540, USA.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/25

Data do pedido: 2009/02/25
Produtos: preparados farmacêuticos vitamínicos para uso hu-

產品：人用維他命藥劑。

mano.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41593

類別：

5

申請人：E.R. Squibb & Sons, LLC, Lawrenceville-Princeton

Marca n.º N/41 593

Classe

5.ª

Requerente: E.R. Squibb & Sons, LLC, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, USA.

Road, Princeton, New Jersey 08540, USA.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/25

Data do pedido: 2009/02/25

產品：人用維他命藥劑。

Produtos: preparados farmacêuticos vitamínicos para uso humano.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41605

類別：

9

申 請 人 ： M B L A k u s t i k g e r ä t e G m b H & C o. K G,
Einemstrasse 22, 10785 Berlin, Germany.

Marca n.º N/41 605

Classe

9.ª

Requerente: MBL Akustikgeräte GmbH & Co. KG, Einemstrasse 22, 10785 Berlin, Germany.

國籍：德國

Nacionalidade: alemã

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/26

Data do pedido: 2009/02/26

產品：錄製、通訊、重放聲音的器具；高保真音響設備；

Produtos: aparelhos para o registo, a transmissão e a repro-

擴音器；放大器；CD播放機；數字/模擬轉換器；環繞聲解碼

dução de som; equipamentos acústicos de alta-fidelidade; alti-

器；調諧器；擴大器；電晶體；擴音器喇叭；揚聲器音箱；錄

falantes; amplificadores; leitores de CD; conversores digitais/analógicos; descodificadores de som envolvente; sintonizadores;
amplificadores; transistores; altifalantes; caixas de som com

N.º 22 — 3-6-2009
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音機；聲音傳送器具；錄音器具；音頻視頻收音機；聲音複製

altifalantes; gravadores; aparelhos para a transmissão de som;

器具；個人用立體聲裝置；音響連接器；真空電子管；音響

aparelhos para a gravação de som; rádios de áudio-vídeo; apa-

管。

relhos para a reprodução de som; dispositivos de estereofonia
para uso pessoal; aparelhos de ligação acústica; tubos de electrões vácuos; colunas de som.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41614

類別：

18

申請人：Leonhard Heyden GmbH, Saynstraße 22, 57627

Marca n.º N/41 614

Classe

18.ª

Requerente: Leonhard Heyden GmbH, Saynstraße 22, 57627
Hachenburg, Alemanha.

Hachenburg, Alemanha.
國籍：德國

Nacionalidade: alemã

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/26

Data do pedido: 2009/02/26

產品：皮革及人造皮革製品（屬此類）；錢袋，皮革製小物

Produtos: produtos feitos de pele e imitações de pele (incluídas
nesta classe); bolsas, pequenos artigos em pele (incluídos nesta

品（屬此類）；旅行箱。

classe); malas de viagem.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41615

類別：

25

申請人：Leonhard Heyden GmbH, Saynstraße 22, 57627

Marca n.º N/41 615

Requerente: Leonhard Heyden GmbH, Saynstraße 22, 57627

國籍：德國

Nacionalidade: alemã

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/26

Data do pedido: 2009/02/26

產品：服裝，腰帶，鞋，帽。

Produtos: vestuário, cintos, calçado, chapelaria.

商標構成：

A marca consiste em:

類別：

18

申請人：Leonhard Heyden GmbH, Saynstraße 22, 57627
Hachenburg, Alemanha.

25.ª

Hachenburg, Alemanha.

Hachenburg, Alemanha.

商標編號：N/41623

Classe

Marca n.º N/41 623

Classe

18.ª

Requerente: Leonhard Heyden GmbH, Saynstraße 22, 57627
Hachenburg, Alemanha.

國籍：德國

Nacionalidade: alemã

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/27

Data do pedido: 2009/02/27
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Produtos: produtos feitos de pele e imitações de pele (incluídas
nesta classe); bolsas, pequenos artigos em pele (incluídos nesta

品（屬此類）；旅行箱。

classe); malas de viagem.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41624

類別：

25

申請人：Leonhard Heyden GmbH, Saynstraße 22, 57627

Marca n.º N/41 624

25.ª

Requerente: Leonhard Heyden GmbH, Saynstraße 22, 57627
Hachenburg, Alemanha.

Hachenburg, Alemanha.
國籍：德國

Nacionalidade: alemã

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/02/27

Data do pedido: 2009/02/27

產品：服裝，腰帶，鞋，帽。

Produtos: vestuário, cintos, calçado, chapelaria.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41655

Classe

類別：

28

申請人：SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport

Marca n.º N/41 655

Classe

28.ª

Requerente: SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport
Drive, Las Vegas, Nevada 89119 U.S.A.

Drive, Las Vegas, Nevada 89119 U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/03

Data do pedido: 2009/03/03

產品：賭場桌上遊戲設備，如洗牌器具及其部件屬第28類。

Produtos: equipamento de jogo de mesa de casino, nomeadamente aparelhos de baralho de cartas e suas peças na classe 28.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41656

類別：

9

申請人：SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport
Drive, Las Vegas, Nevada 89119 U.S.A.

Marca n.º N/41 656

Classe

9.ª

Requerente: SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport
Drive, Las Vegas, Nevada 89119 U.S.A.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/03

Data do pedido: 2009/03/03

產品：賭場遊戲設備，如帶卡片閱讀能力的紙牌分配器屬第9

Produtos: equipamento de jogo de casino, nomeadamente

類。

distribuidor de cartas com capacidade de leitura de cartão na
classe 9.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/41657

類別：

28

申請人：SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport

Marca n.º N/41 657

Classe

28.ª

Requerente: SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport
Drive, Las Vegas, Nevada 89119 U.S.A.

Drive, Las Vegas, Nevada 89119 U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/03

Data do pedido: 2009/03/03

產品：包括賭注介面的電子閱讀器及帶視像輸出遊戲屏幕的

Produtos: mesa de jogo incluindo leitor electrónico de apostas
interface e ecrãs de jogos com suporte de vídeo, na classe 28.ª

遊戲桌，屬第28類。

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41658

類別：

28

申請人：SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport

Marca n.º N/41 658

Classe

28.ª

Requerente: SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport
Drive, Las Vegas, Nevada 89119 U.S.A.

Drive, Las Vegas, Nevada 89119 U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/03

Data do pedido: 2009/03/03

產品：包括賭注介面的電子閱讀器及帶視像輸出遊戲屏幕的

Produtos: mesa de jogo incluindo leitor electrónico de apostas
interface e ecrãs de jogos com suporte de vídeo, na classe 28.ª

遊戲桌，屬第28類。

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41659

類別：

28

申請人：SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport

Marca n.º N/41 659

Classe

28.ª

Requerente: SHUFFLE MASTER, INC., 1106 Palms Airport
Drive, Las Vegas, Nevada 89119 U.S.A.

Drive, Las Vegas, Nevada 89119 U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/03

Data do pedido: 2009/03/03

產品：包括賭注介面的電子閱讀器及帶視像輸出遊戲屏幕的

Produtos: mesa de jogo incluindo leitor electrónico de apostas
interface e ecrãs de jogos com suporte de vídeo, na classe 28.ª

遊戲桌，屬第28類。

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41684

類別：

43

申請人：SBE LICENSING, LLC, 8000 Beverly Boulevard,
Los Angeles, California 90048, United States of America.

Marca n.º N/41 684

Classe

43.ª

Requerente: SBE LICENSING, LLC, 8000 Beverly Boulevard, Los Angeles, California 90048, United States of America.

國籍：美國

Nacionalidade: norte-americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/05

Data do pedido: 2009/03/05

服務：餐廳及酒吧服務；餐廳及咖啡店服務；餐廳及備辦宴

Serviços: serviços de restaurante e de bar; serviços de restau-

席服務；餐廳服務，包括帶桌上食品及外賣餐食服務的餐廳服

rante e de café; serviços de restaurante e de «catering»; serviços

務。

de restaurante, incluindo serviços de restaurante com serviço de
alimentos à mesa e de refeições para fora.
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A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2008/09/05；優先權國家/地區：美國；優先權

Data de prioridade: 2008/09/05; País/Território de prioridade:
Estados Unidos da América; n.º de prioridade: 77563784.

編號：77563784。

商標編號：N/41695
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類別：

5

Marca n.º N/41 695

Classe

5.ª

Requerente: YUEN KUT LAM FIRM, G/F, N.º 112 Jervois

申請人：源吉林，場所：香港上環蘇杭街112號地舖。

Street, Hong Kong.
國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/05

Data do pedido: 2009/03/05

產品：藥茶；甘和茶；醫用製劑、醫用衛生製劑、醫用營養

Produtos: chás medicinais; chá chinês «Ganhe»; preparações
de uso medicinal, preparações sanitárias para fins medicinais,

品；保健品（醫藥用）、中成藥。

substâncias dietéticas de uso medicinal; produtos para cuidado
da saúde (para fins medicinais), medicamentos preparados chineses.
商標構成：

A marca consiste em:

通知：根據十二月十三日第97/99/M號法令第二百零九條第

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 «bebidas

一至三款規定，刪除了“健康飲品”，因屬其他類別。

saudáveis», por pertencer a outra classe.

商標編號：N/41723

類別：

3

申請人：TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano - Italy.

Marca n.º N/41 723

Classe

3.ª

Requerente: TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/06

Data do pedido: 2009/03/06

產品：漂白劑及其他洗衣店用物料；清潔、擦亮、砂磨及研

Produtos: preparações para branquear e outras substâncias

磨用製劑；肥皂；香料，精油，化妝品，髮水，牙膏。

para uso de lavandaria; preparações para limpar, polir, arear e
preparações abrasivas; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos.

商標構成：

A marca consiste em:
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優先權日期：2009/01/26；優先權國家/地區：意大利；優先

商標編號：N/41724

Data de prioridade: 2009/01/26; País/Território de prioridade:
Itália; n.º de prioridade: MI2009C000677.

權編號：MI2009C000677。

類別：

9

申請人：TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano - Italy.

Marca n.º N/41 724

Classe

9.ª

Requerente: TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/06

Data do pedido: 2009/03/06

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器；

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de

用於導電、整流、變壓、蓄電、調節或控制電力的用具及儀

medição, de sinalização, de verificação (inspecção), de socorros

器；錄製，傳送或重放聲音或影像用的器具；磁性數據載體，

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a con-

錄音盤；自動分發器和投幣啟動裝置的機械結構；現金收入記

dução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou

錄機，計算機，數據處理裝置及電腦；滅火器械；電腦運作用

controlo de electricidade; aparelhos para o registo, a transmis-

錄製程式。

são ou a reprodução de som ou de imagens; suportes de registo
magnético, discos para gravação, registo; dispensadores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento e computadores
para o tratamento de informação; extintores; programas registados para operação de computadores.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2009/01/26；優先權國家/地區：意大利；優先

Data de prioridade: 2009/01/26; País/Território de prioridade:
Itália; n.º de prioridade: MI2009C000677.

權編號：MI2009C000677。

商標編號：N/41725

類別：

11

申請人：TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano - Italy.

Marca n.º N/41 725

Classe

11.ª

Requerente: TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/06

Data do pedido: 2009/03/06

產品：照明、加溫、蒸汽、烹調及煮食、冷藏、乾燥、通

Produtos: aparelhos de iluminação, de aquecimento, de pro-

風、供水及衛生設備裝置。

dução de vapor, de cozedura e de cozinha, de refrigeração, de
secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações
sanitárias.

商標構成：

A marca consiste em:
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類別：

14

申請人：TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano - Italy.

Marca n.º N/41 726

Classe

14.ª

Requerente: TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/06

Data do pedido: 2009/03/06

產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

Produtos: metais preciosos e suas ligas e produtos destas
matérias ou em «plaqué» não compreendidos noutras classes;

有貴重金屬的物品；珠寶，寶石；鐘錶和計時儀器。

joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2009/01/26；優先權國家/地區：意大利；優先

Data de prioridade: 2009/01/26; País/Território de prioridade:
Itália; n.º de prioridade: MI2009C000677.

權編號：MI2009C000677。

商標編號：N/41727

類別：

16

申請人：TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano - Italy.

Marca n.º N/41 727

Classe

16.ª

Requerente: TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/06

Data do pedido: 2009/03/06

產品：不屬別類的紙、紙板及其製品；印刷品；裝訂用品；

Produtos: papel, cartão e produtos destas matérias, não com-

照片；文具；文具或家庭用黏合劑；美術用品；畫筆；打字機

preendidos noutras classes; material impresso; artigos para en-

和辦公用品（傢俱除外）；教育或教學材料（儀器除外）；包

cadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes)

裝用塑料物品（不屬別類）；印刷鉛字；印版。

para papelaria ou para casa; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos); matérias
plásticas para embalagem (não compreendidas noutras classes);
caracteres de impressão; estereótipos («clichés»).

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2009/01/26；優先權國家/地區：意大利；優先

Data de prioridade: 2009/01/26; País/Território de prioridade:

權編號：MI2009C000677。

Itália; n.º de prioridade: MI2009C000677.

N.º 22 — 3-6-2009
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商標編號：N/41728

類別：

18

申請人：TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano - Italy.

Marca n.º N/41 728

Classe

18.ª

Requerente: TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/06

Data do pedido: 2009/03/06

產品：皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品；

Produtos: coiro e imitação de coiro, produtos destas matérias

動物皮，衣箱，旅行箱及手提箱；雨傘，陽傘及手杖；鞭及鞍

não compreendidos noutras classes; peles de animais, baús, ma-

具。

las de viagem e malas de mão; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e artigos de selaria.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2009/01/26；優先權國家/地區：意大利；優先

Data de prioridade: 2009/01/26; País/Território de prioridade:
Itália; n.º de prioridade: MI2009C000677.

權編號：MI2009C000677。

商標編號：N/41729

類別：

20

申請人：TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano - Italy.

Marca n.º N/41 729

Classe

20.ª

Requerente: TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/06

Data do pedido: 2009/03/06

產品：傢俱及傢俬，玻璃鏡子，鏡框，不屬別類的木、軟

Produtos: móveis e mobília, vidros (espelhos), molduras, pro-

木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠

dutos (não compreendidos noutras classes) em madeira, cortiça,

母、海泡石製品及所有這些材料的代用品或塑料製品。

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar,
madrepérola, sepiolite, sucedâneos de todas estas matérias ou
em matérias plásticas.
A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2009/01/26；優先權國家/地區：意大利；優先

商標編號：N/41730

Data de prioridade: 2009/01/26; País/Território de prioridade:
Itália; n.º de prioridade: MI2009C000677.

權編號：MI2009C000677。

類別：

21

申請人：TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano - Italy.

Marca n.º N/41 730

Classe

21.ª

Requerente: TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/06

Data do pedido: 2009/03/06
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產品：家庭用或廚房用用具及容器（非貴金屬製也非鍍有貴

Produtos: utensílios e recipientes para uso doméstico ou na

金屬製）；梳子和海綿；刷子（畫筆除外）；製刷材料；清潔

cozinha (não em metal precioso nem em plaqué); pentes e es-

用品；鋼絲絨；未加工或半加工玻璃（建築用玻璃除外）；不

ponjas; escovas (excepto pincéis); materiais para fabricação de

屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。

escovas; material de limpeza, limalha de ferro (palha-de-aço);
vidro em bruto ou semitrabalhado (com excepção do vidro de
construção); vidraria, porcelana e faiança não compreendidas
noutras classes.
A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2009/01/26；優先權國家/地區：意大利；優先
權編號：MI2009C000677。

商標編號：N/41731

Data de prioridade: 2009/01/26; País/Território de prioridade:
Itália; n.º de prioridade: MI2009C000677.

類別：

24

申請人：TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano - Italy.

Marca n.º N/41 731

Classe

24.ª

Requerente: TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/06

Data do pedido: 2009/03/06

產品：不屬別類的布料及紡織品；床單和桌布。

Produtos: tecidos e produtos têxteis, não compreendidos noutras classes; coberturas de cama e de mesa.
A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2009/01/26；優先權國家/地區：意大利；優先

商標編號：N/41732

Data de prioridade: 2009/01/26; País/Território de prioridade:
Itália; n.º de prioridade: MI2009C000677.

權編號：MI2009C000677。

類別：

25

申請人：TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano - Italy.

Marca n.º N/41 732

Classe

25.ª

Requerente: TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/06

Data do pedido: 2009/03/06

產品：服裝，鞋，帽。

Produtos: vestuário, sapatos, chapelaria.

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009
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優先權日期：2009/01/26；優先權國家/地區：意大利；優先

商標編號：N/41733

Data de prioridade: 2009/01/26; País/Território de prioridade:
Itália; n.º de prioridade: MI2009C000677.

權編號：MI2009C000677。

類別：

35

申請人：TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano - Italy.

Marca n.º N/41 733

Classe

35.ª

Requerente: TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/06

Data do pedido: 2009/03/06

服務：廣告；貿易管理；商業行政；辦公事務。

Serviços: publicidade; gestão de negócios; administração comercial; funções de escritório.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2009/01/26；優先權國家/地區：意大利；優先

Data de prioridade: 2009/01/26; País/Território de prioridade:
Itália; n.º de prioridade: MI2009C000677.

權編號：MI2009C000677。

商標編號：N/41734

類別：

41

申請人：TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano - Italy.

Marca n.º N/41 734

Classe

41.ª

Requerente: TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/06

Data do pedido: 2009/03/06
Serviços: educação; formação; entretenimento; actividades

服務：教育；培訓；娛樂；文體活動。

desportivas e culturais.
商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2009/01/26；優先權國家/地區：意大利；優先

Data de prioridade: 2009/01/26; País/Território de prioridade:
Itália; n.º de prioridade: MI2009C000677.

權編號：MI2009C000677。

商標編號：N/41735

類別：

43

申請人：TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano - Italy.

Marca n.º N/41 735

Classe

43.ª

Requerente: TRUSSARDI S.p.A., Piazza Duse 4, Milano Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/06

Data do pedido: 2009/03/06

服務：餐飲（飲食），提供食品和飲料服務；臨時住宿。

Serviços: restauração (alimentação), serviços de fornecimento
de alimentos e bebidas; alojamento temporário.

7128

澳門特別行政區公報——第二組

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2009/01/26；優先權國家/地區：意大利；優先

Data de prioridade: 2009/01/26; País/Território de prioridade:
Itália; n.º de prioridade: MI2009C000677.

權編號：MI2009C000677。

商標編號：N/41761

類別：

25

申請人：LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 3-Chome,

Marca n.º N/41 761

Classe

25.ª

Requerente: LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 3-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan.

Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/09

Data do pedido: 2009/03/09

產品：圍裙（服裝）；無邊圓帽（帽）；服裝；體操用服

Produtos: aventais (vestuário); bonés (chapelaria); vestuário

裝；手套（服裝）；帽子；套頭衣（胸衣）；男士褲子；襯

para ginástica; luvas (vestuário); chapéus; pulôveres (peitilhos);

衣；鞋；短襪；羊毛襯衫；褲子；內衣；制服。

calças para homem; camisas; sapatos; peúgas; camisolas de lã;
calças; roupa interior; uniformes.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41762

類別：

28

申請人：LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 3-Chome,
Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan.

Marca n.º N/41 762

Classe

28.ª

Requerente: LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 3-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/09

Data do pedido: 2009/03/09

產品：洋娃娃；遊戲；非與屏幕或外部顯示器同用的遊戲；

Produtos: bonecos/bonecas; jogos; jogos sem ser adaptados

流動電話（玩具）；大廳遊戲；玩耍用球；紙牌；玩耍用車；

para uso com ecrãs ou monitores externos; móbiles (brinquedos);

玩具。

jogos de salão; bolas para brincar; cartas para jogar; carros de
brincar; brinquedos.

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009
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商標編號：N/41763

類別：

35

Marca n.º N/41 763

Classe

35.ª

申請人：Government of Canada, Department of Foreign

Requerente: Government of Canada, Department of Foreign

Affairs and International Trade, L.B. Pearson Building, 125

Affairs and International Trade, L.B. Pearson Building, 125 Sus-

Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0G2.

sex Drive, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0G2.

國籍：加拿大

Nacionalidade: canadiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/09

Data do pedido: 2009/03/09

服務：推廣服務，尤指推廣加拿大的教育機構及外國學生在

Serviços: serviços promocionais, nomeadamente a promoção

加拿大繼續受教育的機會，以及透過分發電子材料和印刷品及

de instituições de educação canadianas e o prosseguimento de

於電子入口網站發展在加拿大和外國的教育機構之間的聯繫；

oportunidades educativas no Canadá para estudantes estran-

推廣服務，尤指為新聞記者、教學顧問及學生組織與加拿大的

geiros e o desenvolvimento de ligações entre instituições de

教育機構及機會有關的以推廣教育為宗旨的展銷會及資訊性項

educação canadianas e estrangeiras através de distribuição de

目；推廣服務，尤指為促進在加拿大和國際的教育機構之間的

materiais electrónicos e impressos e em portais electrónicos

聯繫而組織設立網絡聯繫的項目。

(websites); serviços promocionais, nomeadamente a organização
de feiras para a promoção da educação e eventos informativos
para jornalistas, conselheiros pedagógicos e estudantes relativos
a instituição de educação canadianas e oportunidades; serviços
promocionais, nomeadamente a organização de eventos para o
estabelecimento de contactos (networking) para promover ligações entre instituições de educação canadianas e internacionais.
A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2008/09/10；優先權國家/地區：加拿大；優先

商標編號：N/41796

Data de prioridade: 2008/09/10; País/Território de prioridade:
Canadá; n.º de prioridade: 1,410,176.

權編號：1,410,176。

類別：

3

申請人：Mascolo Group Limited, Marish Wharf St Mary’s
Road, Langley, Berkshire SL3 6DA, United Kingdom.

Marca n.º N/41 796

Classe

3.ª

Requerente: Mascolo Group Limited, Marish Wharf St
Mary’s Road, Langley, Berkshire SL3 6DA, United Kingdom.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/10

Data do pedido: 2009/03/10

產品：香水；精油；香皂；化妝品；非醫用梳妝製劑；頭髮

Produtos: perfumes; óleos essenciais; sabonetes; cosméticos;

及頭皮用製劑；洗髮水；染髮用製劑；髮水；捲曲頭髮用製

preparados para toilette sem fins medicinais; preparados para

劑；護髮素；剪髮用產品；頭髮用啫喱；頭髮用麽士；髮蠟；

o cabelo e couro cabeludo; champôs; preparados para tingir o

牙膏。

cabelo; loções capilares; preparados para ondular o cabelo; condicionadores para o cabelo; produtos para corte de cabelo; gel
para o cabelo; mousse para o cabelo; laca para o cabelo; dentífricos.

商標構成：

A marca consiste em:
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Marca n.º N/41 800

Classe

29.ª

Requerente: ICHIBANYA CO., LTD., 6-12-23, Mitsui, Ichinomiya-shi, Aichi-ken, 491-8601 Japan.

Ichinomiya-shi, Aichi-ken, 491-8601 Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/10

Data do pedido: 2009/03/10

產品：烹調過有米或無米飯之咖喱餐食；殺菌包裝無米飯之

Produtos: refeições cozidas de caril com ou sem arroz; caril

已烹調咖喱；有米或無米飯之已處理過的冷凍咖喱餐食；醃黃

cozido sem arroz em embalagem desinfectante; refeições de

瓜；醃漬青蔥；玉米湯；湯；製湯湯料；炸肉丸、炸魚丸、炸

caril congeladas processadas com ou sem arroz; pepinos de

捲；蔬菜沙律；水果沙律；保存處理過之蔬菜；肉類，魚類，

conserva; cebolinho verde de conserva; sopas de milho; sopas;

家禽及獵物。（全屬第29類商品）

ingredientes para fazer caldo; almôndegas fritas, bolinhas de
carne de peixe fritas, rolos fritos; saladas de legumes; saladas de
frutas; legumes processados conservados; carne, peixe, aves e
caça (todos incluídos nos produtos da classe 29.ª).

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：棕色、黃色、白色，如圖所示。

Reivindicação de cores: castanho, amarelo e branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/41801

類別：

30

申請人：I C H I BA N YA C O., LT D., 6-12-23, M i t s u i,

Marca n.º N/41 801

Classe

30.ª

Requerente: ICHIBANYA CO., LTD., 6-12-23, Mitsui, Ichinomiya-shi, Aichi-ken, 491-8601 Japan.

Ichinomiya-shi, Aichi-ken, 491-8601 Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/10

Data do pedido: 2009/03/10

產品：咖喱混合料；咖喱料塊；咖喱口味三明治；咖喱麵

Produtos: mistura de caril; caril em pedaços; sanduíches com

條；咖喱麵包；咖喱菜餚盒飯；乾燥之咖喱；（調味）咖喱

o sabor de caril; talharim de caril; pão de caril; refeição pronta

粉；調味品；調味香料；食物用調料；沙律用調料；蛋糕；糖

rápida de prato de caril embalada; caril seco; caril em pó (tem-

果；冰淇淋；布丁；（糖果）水果凍；咖啡凍；杏仁凍。（全

pero); condimentos; especiarias; condimentos para comidas;

屬第30類商品）

condimentos para saladas; bolos; confeitaria; sorvetes; pudim;
geleias de fruta (confeitaria); geleia de café; geleia de amêndoa
(todos incluídos nos produtos da classe 30.ª).

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：棕色、黃色、白色，如圖所示。

Reivindicação de cores: castanho, amarelo e branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/41802

類別：

35

申請人：I C H I BA N YA C O., LT D., 6-12-23, M i t s u i,
Ichinomiya-shi, Aichi-ken, 491-8601 Japan.

Marca n.º N/41 802

Classe

35.ª

Requerente: ICHIBANYA CO., LTD., 6-12-23, Mitsui, Ichinomiya-shi, Aichi-ken, 491-8601 Japan.
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國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/10

Data do pedido: 2009/03/10

服務：連鎖經銷，企業管理諮詢及企業管理協助，企業組織

Serviços: distribuição em cadeia, consultadoria de gestão de

諮詢及協助，企業組織促銷諮詢及協助；市場調查；辦公機器

empresa e apoio de gestão de empresa, consultadoria e apoio

和設備租賃；廣告設備及用品租賃；廣告；宣傳品出版。（全

de organização de empresa, consultadoria e apoio de promoção

屬第35類服務）

de venda para organização de empresa; pesquisa de mercado;
arrendamento de máquinas e equipamentos de escritório; arrendamento de equipamentos e artigos publicitários; publicidade;
publicação de artigos de propaganda (todos incluídos nos serviços da classe 35.ª).

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：棕色、黃色、白色，如圖所示。

Reivindicação de cores: castanho, amarelo e branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/41803

類別：

36

申請人：I C H I BA N YA C O., LT D., 6-12-23, M i t s u i,

Marca n.º N/41 803

Classe

36.ª

Requerente: ICHIBANYA CO., LTD., 6-12-23, Mitsui, Ichinomiya-shi, Aichi-ken, 491-8601 Japan.

Ichinomiya-shi, Aichi-ken, 491-8601 Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/10

Data do pedido: 2009/03/10

服務：不動產管理；不動產租賃或租用；不動產租賃或租用

Serviços: gestão de imóveis; arrendamento ou aluguer de imóveis; corretagem ou corretores de arrendamento ou aluguer de

之仲介或經紀人；不動產買賣。（全屬第36類服務）

imóveis; compra e venda de imóveis (todos incluídos nos serviços da classe 36.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: castanho, amarelo e branco, tal como

顏色之要求：棕色、黃色、白色，如圖所示。

representados na figura.

商標編號：N/41804

類別：

43

申請人：I C H I BA N YA C O., LT D., 6-12-23, M i t s u i,
Ichinomiya-shi, Aichi-ken, 491-8601 Japan.

Marca n.º N/41 804

Classe

43.ª

Requerente: ICHIBANYA CO., LTD., 6-12-23, Mitsui, Ichinomiya-shi, Aichi-ken, 491-8601 Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/10

Data do pedido: 2009/03/10

服務：專門提供咖喱菜餚之餐廳服務；食物及飲料服務之提

Serviços: serviços de restaurante de fornecimento especial de

供；咖啡館；自助餐廳；福利社；餐廳；自助式餐廳；點心

pratos de caril; fornecimento de serviços de comidas e bebidas;

吧；工業用烹調設備之租賃；工業用餐具烘乾機之租賃；工業

cafés; restaurantes de auto-serviço; agências de benefício; res-

用餐具洗滌機之租賃；非電動烹調加熱器之租賃；廚房料理臺

taurantes; restaurantes em forma de auto-serviço; bar de doces
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之租賃；洗滌槽之租賃；傢俱之租賃；壁掛之租賃；地毯之租

e pastéis; arrendamento de equipamentos de cozedura para uso

賃。（全屬第43類服務）

industrial; arrendamento de secadores de louças para uso industrial; arrendamento de máquinas para lavagem de louças para
uso industrial; arrendamento de aquecedores de cozedura não
eléctricos; arrendamento de mesas para tratamento de comidas
de cozinha; arrendamento de pia de lavagem; arrendamento de
móveis; arrendamento de tapeçarias murais; arrendamento de
tapetes (todos incluídos nos serviços da classe 43.ª).

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：棕色、黃色、白色，如圖所示。

Reivindicação de cores: castanho, amarelo e branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/41808

類別：

34

申請人：P H I L I P M O R R I S P R O D U C T S S.A., Q u a i

Marca n.º N/41 808

Classe

34.ª

Requerente: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça.

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suíça.
國籍：瑞士

Nacionalidade: suíça

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/12

Data do pedido: 2009/03/12

產品：未加工或已加工煙草，煙草產品包括雪茄，香煙，小

Produtos: tabaco em bruto ou tabaco tratado, produtos de

香煙，吸煙者自捲香煙用煙草，煙斗用煙草，咀嚼用煙草，鼻

tabaco incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para

煙（煙草），“Kretek”香煙，無煙香煙，煙草代用品（非醫

os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de

用）；煙具，包括捲煙紙及煙嘴，香煙用濾嘴，煙草罐，煙盒

cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), «kretek», «snus»,

和煙灰缸，煙斗，袖珍捲煙器，打火機；火柴。

sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); artigos para
fumadores, incluindo mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros
para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2009/03/03；優先權國家/地區：瑞士；優先權

商標編號：N/41836

Data de prioridade: 2009/03/03; País/Território de prioridade:
Suíça; n.º de prioridade: 52350/2009.

編號：52350/2009。

類別：

3

Marca n.º N/41 836

Classe

3.ª

申請人：NAT U R A B I S S E I N T E R NAT I O NA L, S.A.,

Requerente: NATURA BISSE INTERNATIONAL, S.A.,

Artesans, 12, Parque Tecnológico del Vallés, 08290 Cerdanyola

Artesans, 12, Parque Tecnológico del Vallés, 08290 Cerdanyola

Del Vallés (Barcelona), Spain.

Del Vallés (Barcelona), Spain.

N.º 22 — 3-6-2009
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國籍：西班牙

Nacionalidade: espanhola

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/17

Data do pedido: 2009/03/17

產品：精油；化妝品；香料及肥皂。

Produtos: óleos essenciais; cosméticos; perfumaria e sabões.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41852

類別：

9

申請人：中山市格美通用電子有限公司，場所：中國廣東省

Marca n.º N/41 852

Classe

9.ª

Requerente: Zhongshan K-mate General Electronics Co.,
Ltd., Fuwan Industrial Zone, Fuwan South Road, Sunwen East

中山市東區孫文東路富灣南路富灣工業區。

Road, Zhongshan Guangdong Province, China.
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/19

Data do pedido: 2009/03/19

產品：電腦、積體電路、傳真機、揚聲器音箱、頭帶耳機、

Produtos: computadores, circuitos integrados, máquinas de

照相機（攝影）、電子防盜裝置、遙控儀器、電池充電器、可

fax, caixas de som com altifalantes, auscultadores, máquinas

視電話。

fotográficas (fotografar), dispositivos electrónicos de prevenção
de roubo, instrumentos de controlo remoto, carregadores de baterias, videotelefones.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41895

類別：

20

Marca n.º N/41 895

Classe

20.ª

申請人：Sheraton International, Inc., 1111 Westchester

Requerente: Sheraton International, Inc., 1111 Westchester

Avenue, White Plains, New York 10604, United States of

Avenue, White Plains, New York 10604, United States of Ameri-

America.

ca.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：傢俱，床，床褥，作床用的厚大底座，搖籃，搖籃用

Produtos: mobiliário, camas, colchões, sommiers, berços, forras

板條，兒童用大籃子及搖籃，裝飾小枕頭，圓柱形枕頭，床用

para berços, alcofas e berços para crianças, pequenas almofadas

圓柱形長枕頭，傢俱用訂製的套；鏡子，鏡框；木、軟木、

decorativas, almofadas cilíndricas, travesseiros para cama cilín-

葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠母、

dricos, cobertas sob medida para mobiliário; espelhos, molduras;

海泡石製品及所有這些材料的代用品或塑料製品。

objectos e artigos de madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre,
osso, marfim, osso de baleia, concha, âmbar, madrepérola, magnesite e substitutos para todos esses materiais, ou em plástico.

商標構成：

A marca consiste em:
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Marca n.º N/41 896

Classe

24.ª

申請人：Sheraton International, Inc., 1111 Westchester

Requerente: Sheraton International, Inc., 1111 Westchester

Avenue, White Plains, New York 10604, United States of

Avenue, White Plains, New York 10604, United States of Ameri-

America.

ca.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：布料及紡織品；床單和桌布；浴室亞麻布，床上用

Produtos: tecidos e artigos têxteis; coberturas de cama e de

品，床用毯子，床用掛布，床用防水套，床用被單，床單，枕

mesa; turcos para o banho, roupa de cama, cobertores de cama,

頭套，鴨絨褥子用套，窗簾，鴨絨褥子，床毯，家用布，刺繡

dossel para cama, capas impermeáveis para cama, lençóis de

枕頭，毛巾，床套，床用裙邊；淋浴用簾，搖籃用枕襯布，搖

cama, colchas de cama, fronhas de almofadas, capas para edre-

籃用掛布，刺繡布；毛巾，毯子，防塵流蘇，床褥用套，床褥

dões, cortinas, edredões, mantas para cama, panos para uso do-

用防水套，洗碗碟用手套，作床用的厚大底座用套，罩布，鴨

méstico, almofadas bordadas, toalhas, fronhas para cama, saias

絨褥子（碎毯），傢俱用套。

para camas; cortinas para banho, forras almofadas para berços,
dossel para berços, panos bordados; toalhetes, mantas, franjas
antipoeira, cobertas para colchões, capas impermeáveis para
colchões, luvas para lavar loiça, capas para sommiers, cobertas,
edredões (em mantas de retalho), capas para mobília.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41897

類別：

43

Marca n.º N/41 897

Classe

43.ª

申請人：Sheraton International, Inc., 1111 Westchester

Requerente: Sheraton International, Inc., 1111 Westchester

Avenue, White Plains, New York 10604, United States of

Avenue, White Plains, New York 10604, United States of Ameri-

America.

ca.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：臨時住宿；酒店服務，汽車酒店服務，汽車旅館及渡

Serviços: acomodação temporária; serviços de hotel, motel,

假酒店服務；事宜指導及提供會議和事宜用設施；餐廳、酒

motor inn e pousadas; realização de eventos e provisão de ins-

吧、休閒室、雞尾酒廊、咖啡廳及雞尾酒服務；提供食品和飲

talações para reuniões e eventos; serviços de restaurante, bar,

料服務；酒店門房服務；為會議及宴會提供設施；為討論會及

salas de estar públicas («lounges»), salas de cocktail, cafés e

展覽會提供設施；酒店及渡假酒店、餐廳及酒吧的營運；全屬

cocktails; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; servi-

第43類。

ços de porteiro para hotéis; oferta de instalações para reuniões
e funções; oferta de instalações para conferências e exibições;
exploração de hotéis e pousadas, restaurantes e bares; tudo incluído na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41898

類別：

9

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 898

Classe

9.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

N.º 22 — 3-6-2009

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

7135

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：消費類視頻遊戲器具；消費類視頻遊戲器具用程式；

Produtos: aparelhos de jogos de vídeo de consumo; programas

消費類視頻遊戲機用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; circuitos electró-

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

nicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéti-

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；消費類視頻遊戲器具用控制

cos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs,

器、操控桿及記憶卡；消費類視頻遊戲器具用的其他零件及配

DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de programas

件；帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具用程式；帶液晶體顯示屏

para máquinas de jogos de vídeo de consumo; controladores,

的手動遊戲器具用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

«joysticks» e cartões de memória para aparelhos de jogos de

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

vídeo de consumo; outras peças e acessórios para aparelhos de

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機；

jogos de vídeo de consumo; programas para aparelhos de jogos

遊戲廊種類的視像遊戲機用程式；遊戲廊種類的視像遊戲機用

manuais com ecrãs de cristal líquido; circuitos electrónicos, discos

的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯

magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas mag-

讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程

néticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs

式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機用的零件及配件；電

e outros meios de armazenamento de programas para aparelhos

腦；電腦用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀

de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; máquinas de jogos

記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影

de vídeo do tipo de salão de jogos; programas para máquinas de

碟及其他程式儲存載體；電腦用的可下載程式；電腦用的其他

jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; circuitos electrónicos,

程式；移動電話的遊戲程式；其他電子機器，電子器具及相應

discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas

的零件；移動電話；移動電話用帶；移動電話用的其他零件及

magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-

配件；其他電訊機器及器具；已錄製的光碟；其他錄音盤；

-ROMs e outros meios de armazenamento de programas para

節拍器；電子樂器用含自動演出程式的電子電路及唯讀記憶光

máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; peças e

碟；可下載的音樂檔案；已曝光的電影膠片；已曝光的幻燈膠

acessórios para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de

片；幻燈膠片框；可下載的圖像檔案；已錄製的影碟及影帶；

jogos; computadores; circuitos electrónicos, discos magnéticos,

電子刊物；計步器；衡器；測試及量度用機器及儀器。

discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros
meios de armazenamento de programas para computadores;
programas descarregáveis para computadores; outros programas
para computadores; programas de jogos para telefones celulares;
outras máquinas electrónicas, aparelhos electrónicos e respectivas peças; telefones celulares; «straps» para telefones celulares;
outras peças e acessórios para telefones celulares; outras máquinas e aparelhos de telecomunicações; discos compactos gravados; outros discos acústicos; metrónomos; circuitos electrónicos
e CD-ROMs contendo programas de desempenho automático
para instrumentos musicais electrónicos; arquivos de música descarregáveis; filmes cinematográficos expostos; filmes de «slide»
expostos; suportes para filmes de «slide»; arquivos de imagens
descarregáveis; discos de vídeo e fitas de vídeo gravadas; publicações electrónicas; podómetros; máquinas de pesagem; máquinas
e instrumentos de testes e de medida.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:

編號：2008-079336。

Japão; n.º de prioridade: 2008-079336.
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申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
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Marca n.º N/41 899

Classe

28.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：紙牌遊戲玩具及其配件；帶液晶體顯示屏的手提式遊

Produtos: brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; jo-

戲；帶液晶體顯示屏的手提式遊戲用的零件及配件；其他玩

gos manuais com ecrãs de cristal líquido; peças e acessórios para

具；洋娃娃；圍棋遊戲；日式遊戲紙牌（Utagaruta）；日式

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; outros brinquedos;

象棋（Shogi遊戲）；紙牌遊戲及其配件；骰子遊戲；日式骰

bonecas; «go games»; cartas de jogar japonesas («Utagaruta»);

子遊戲（Sugoroku）；骰子遊戲用骰盅；方塊牌遊戲；國際

xadrez japonês (jogos de «Shogi»); jogos de cartas e seus aces-

象棋遊戲；西洋棋（西洋棋遊戲）；魔術器具；多米諾骨牌遊

sórios; jogos de dados; jogos de dados japoneses («Sugoroku»);

戲；紙牌；日式遊戲紙牌（Hanafuda）；麻將；遊戲器具及機

copos para jogos de dados; jogos «diamond»; jogos de xadrez;

器；檯球設備；於遊樂場內使用的娛樂機器及器具（非為遊戲

damas (jogos de damas); aparelhos de prestidigitação; jogos de

廊種類的視像遊戲機）；運動設備；釣魚用裝備；收集昆蟲的

dominós; cartas de jogar; cartas de jogar japonesas («Hanafu-

用具。

da»); «mah-jong»; aparelhos e máquinas de jogos; equipamentos
de bilhar; máquinas e aparelhos de entretenimento para uso em
parques de diversão (sem serem máquinas de jogos de vídeo do
tipo de salão de jogos); equipamento desportivo; apetrechos de
pesca; implementos para coleccionar insectos.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079336.

編號：2008-079336。

商標編號：N/41900

類別：

41

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 900

Classe

41.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供圖

Serviços: provisão de imagens via comunicação através de

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供圖像；透過消費

aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provi-

類視頻遊戲器具以通訊提供圖像；透過其他通訊媒體提供圖

são de imagens via comunicação através de máquinas de jogos

像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供繪畫圖

de vídeo do tipo salão de jogos; provisão de imagens via comu-

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供繪畫圖像；透過

nicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo;

消費類視頻遊戲器具以通訊提供繪畫圖像；透過其他通訊媒體

provisão de imagens via outros meios de comunicação; provisão

提供繪畫圖像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊

de imagens pictórias via comunicação através de aparelhos de

提供影片；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供影片；透

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de imagens

過消費類視頻遊戲器具以通訊提供影片；透過其他通訊媒體提

pictórias via comunicação através de máquinas de jogos de ví-

供影片；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供音

deo do tipo de salão de jogos; provisão de imagens pictórias via

樂及聲音；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供音樂及聲

comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consu-

音；透過消費類視頻遊戲器具以通訊提供音樂及聲音；透過其

mo; provisão de imagens pictórias via outros meios de comuni-

他通訊媒體提供音樂及聲音；視頻遊戲活動項目的組織、管理

cação; provisão de filmes via comunicação através de aparelhos
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或表演；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供遊

de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de filmes

戲；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供遊戲；透過消費

via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo

類視頻遊戲器具以通訊提供遊戲；透過其他通訊媒體提供遊

de salão de jogos; provisão de filmes via comunicação através

戲；提供消費類視頻遊戲器具用遊戲；提供帶液晶體顯示屏的

de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de filmes

手提式遊戲器具用遊戲；提供遊戲廊種類的視像遊戲機用遊

via outros meios de comunicação; provisão de música e sons

戲；出租消費類視頻遊戲器具儲存程式用的儲存載體；出租帶

via comunicação através de aparelhos de jogos manuais com

液晶體顯示屏的手提式遊戲器具儲存程式用的儲存載體；出租

ecrãs de cristal líquido; provisão de música e sons via comuni-

遊戲廊種類的視像遊戲機儲存程式用的儲存載體；出租消費類

cação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão

視頻遊戲器具及遊戲廊種類的視像遊戲機；出租帶液晶體顯示

de jogos; provisão de música e sons via comunicação através de

屏的手提式遊戲器具；透過電訊網絡提供遊戲；透過通訊網絡

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de música e

提供遊戲；與藝術、手工藝、運動或通識有關的教育及教學服

som via outros meios de comunicação; organização, gestão ou

務；電影展，電影製作，或電影發行；提供娛樂設施。

apresentação de eventos de jogos de vídeo; provisão de jogos
via comunicações através de aparelhos de jogos manuais com
ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos;
provisão de jogos via comunicações através de aparelhos de
jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos por outros meios
de comunicação; provisão de jogos para aparelhos de jogos de
vídeo de consumo; provisão de jogos para aparelhos de jogos
manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos para
máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer
de meios de armazenamento para armazenar programas para
aparelhos de jogos de vídeo de consumo; aluguer de meios de
armazenamento para armazenar programas para aparelhos de
jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; aluguer de meios de
armazenamento para armazenar programas para máquinas de
jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer de aparelhos
de jogos de vídeo de consumo e máquinas de jogos de vídeo do
tipo de salão de jogos; aluguer de aparelhos de jogos manuais
com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via rede de telecomunicações; provisão de jogos via rede de comunicações; serviços de educação e instrução relacionados com arte, artesanato,
desporto ou conhecimento geral; exibição de filmes cinematográficos, produção de filmes cinematográficos, ou distribuição de
filmes cinematográficos; provisão de instalações de diversão.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079336.

編號：2008-079336。

商標編號：N/41901

類別：

9

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 901

Classe

9.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
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國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：消費類視頻遊戲器具；消費類視頻遊戲器具用程式；

Produtos: aparelhos de jogos de vídeo de consumo; programas

消費類視頻遊戲機用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; circuitos electró-

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

nicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéti-

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；消費類視頻遊戲器具用控制

cos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs,

器、操控桿及記憶卡；消費類視頻遊戲器具用的其他零件及配

DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de programas

件；帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具用程式；帶液晶體顯示屏

para máquinas de jogos de vídeo de consumo; controladores,

的手動遊戲器具用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

«joysticks» e cartões de memória para aparelhos de jogos de

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

vídeo de consumo; outras peças e acessórios para aparelhos de

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機；

jogos de vídeo de consumo; programas para aparelhos de jogos

遊戲廊種類的視像遊戲機用程式；遊戲廊種類的視像遊戲機用

manuais com ecrãs de cristal líquido; circuitos electrónicos, dis-

的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯

cos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas

讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程

magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-

式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機用的零件及配件；電

-ROMs e outros meios de armazenamento de programas para

腦；電腦用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀

aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; máqui-

記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影

nas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; programas para

碟及其他程式儲存載體；電腦用的可下載程式；電腦用的其他

máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; circuitos

程式；移動電話的遊戲程式；其他電子機器，電子器具及相應

electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos

的零件；移動電話；移動電話用帶；移動電話用的其他零件及

magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM,

配件；其他電訊機器及器具；已錄製的光碟；其他錄音盤；

CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de

節拍器；電子樂器用含自動演出程式的電子電路及唯讀記憶光

programas para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de

碟；可下載的音樂檔案；已曝光的電影膠片；已曝光的幻燈膠

jogos; peças e acessórios para máquinas de jogos de vídeo do

片；幻燈膠片框；可下載的圖像檔案；已錄製的影碟及影帶；

tipo de salão de jogos; computadores; circuitos electrónicos, dis-

電子刊物；計步器；衡器；測試及量度用機器及儀器。

cos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas
magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de programas para
computadores; programas descarregáveis para computadores;
outros programas para computadores; programas de jogos para
telefones celulares; outras máquinas electrónicas, aparelhos
electrónicos e respectivas peças; telefones celulares; «straps»
para telefones celulares; outras peças e acessórios para telefones celulares; outras máquinas e aparelhos de telecomunicações;
discos compactos gravados; outros discos acústicos; metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs contendo programas de
desempenho automático para instrumentos musicais electrónicos; arquivos de música descarregáveis; filmes cinematográficos
expostos; filmes de «slide» expostos; suportes para filmes de
«slide»; arquivos de imagens descarregáveis; discos de vídeo e
fitas de vídeo gravadas; publicações electrónicas; podómetros;
máquinas de pesagem; máquinas e instrumentos de testes e de
medida.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:

編號：2008-079337。

Japão; n.º de prioridade: 2008-079337.
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商標編號：N/41902

類別：

16

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,

Marca n.º N/41 902

Classe

16.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：記事簿；機械式鉛筆；其他文具及學習材料；收藏

Produtos: blocos de notas; lápis mecânicos; outros materiais

卡；雜誌（刊物）；目錄冊；小冊子；其他印刷品；照片；相

de papelaria e de estudo; cartões coleccionáveis; revistas (publi-

架；紙軍旗；紙旗幟。

cações); catálogos; panfletos; outra matéria impressa; fotografia;
suportes para fotografia; estandartes de papel; bandeiras de papel.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079337.

編號：2008-079337。

商標編號：N/41903

類別：

25

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,

Marca n.º N/41 903

Classe

25.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：服裝；襪帶；襪子用吊帶；吊帶；腰部用束帶；穿着

Produtos: vestuário; ligas; suspensórios para meias; suspensó-

用腰帶；鞋；運動服裝；運動用靴（其他非馬術用的靴）；嘉

rios; faixas para a cintura; cintos para vestir; calçado; vestuário

年華會服。

para desporto; botas para desporto (outras que não botas para
equitação); fatos de máscaras.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079337.

編號：2008-079337。

商標編號：N/41904

類別：

28

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 904

Classe

28.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：紙牌遊戲玩具及其配件；帶液晶體顯示屏的手提式遊

Produtos: brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; jo-

戲；帶液晶體顯示屏的手提式遊戲用的零件及配件；其他玩

gos manuais com ecrãs de cristal líquido; peças e acessórios para

具；洋娃娃；圍棋遊戲；日式遊戲紙牌（Utagaruta）；日式

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; outros brinquedos;

象棋（Shogi遊戲）；紙牌遊戲及其配件；骰子遊戲；日式骰

bonecas; «go games»; cartas de jogar japonesas («Utagaruta»);
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子遊戲（Sugoroku）；骰子遊戲用骰盅；方塊牌遊戲；國際

xadrez japonês (jogos de «Shogi»); jogos de cartas e seus aces-

象棋遊戲；西洋棋（西洋棋遊戲）；魔術器具；多米諾骨牌遊

sórios; jogos de dados; jogos de dados japoneses («Sugoroku»);

戲；紙牌；日式遊戲紙牌（Hanafuda）；麻將；遊戲器具及機

copos para jogos de dados; jogos «diamond»; jogos de xadrez;

器；檯球設備；於遊樂場內使用的娛樂機器及器具（非為遊戲

damas (jogos de damas); aparelhos de prestidigitação; jogos de

廊種類的視像遊戲機）；運動設備；釣魚用裝備；收集昆蟲的

dominós; cartas de jogar; cartas de jogar japonesas («Hanafu-

用具。

da»); «mah-jong»; aparelhos e máquinas de jogos; equipamentos
de bilhar; máquinas e aparelhos de entretenimento para uso em
parques de diversão (sem serem máquinas de jogos de vídeo do
tipo de salão de jogos); equipamento desportivo; apetrechos de
pesca; implementos para coleccionar insectos.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:

編號：2008-079337。

商標編號：N/41905

Japão; n.º de prioridade: 2008-079337.

類別：

35

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 905

Classe

35.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：簽發獎賞卡（忠誠卡）；廣告及宣傳服務或提供相關

Serviços: emissão de cartões de recompensa (cartões de fide-

的資訊；提供展示資訊，指導及組織商業展覽會；簽發商用印

lidade); serviços de anúncios e de publicidade ou provisão de

章或提供相關的資訊；貿易管理分析或貿易諮詢；市場調查或

informação sobre isso; provisão de informação na apresentação,

提供相關的資訊；問卷調查或提供相關的資訊；提供商品銷售

condução e organização de exposições de comércio; emissão de

資訊；指導產品或服務推銷用的獎賞、競賽、彩票、問卷及遊

selos de comércio ou provisão de informação sobre isso; análise

戲，或提供相關的資訊；簽發產品或服務推銷用的代用券或提

de gestão de negócios ou consultadoria de negócios; pesquisa

供相關的資訊；酒店的貿易管理；提供財務聲明的製備、審計

de mercado ou provisão de informação sobre isso; pesquisas por

或證明資訊；職業介紹所；拍賣或提供相關的資訊；進出口代

questionário ou provisão de informação sobre isso; provisão de

理；安排報紙訂閱或提供相關的資訊；速記服務；謄寫；文件

informação sobre venda de mercadoria; condução de prémios,

複製；辦公室事務，如文件存檔或磁帶存檔；電腦、打字機、

concursos, lotarias, questionários e jogos para promoção de

電報機及其他類似的辦公室用機器的操作；樓房參觀訪客的接

vendas de produtos ou serviços, ou providenciar informação

待；提供有關樓房參觀訪客接待的資訊；公共設施參觀訪客的

sobre isso; emissão de cupões para a promoção de vendas de

接待；提供有關公共設施參觀訪客接待的資訊；廣告材料出

produtos ou serviços ou providenciar informação sobre isso;
gestão de negócios de hotéis; providenciar informação na preparação, auditoria ou certificação de declarações financeiras;
agências de emprego; leilões ou provisão de informação sobre
isso; agências de importação-exportação; organização de subscrições de jornais ou providenciar informação sobre isso; serviços de estenografia; transcrição; reprodução de documentos;
trabalhos de escritório, nomeadamente arquivo, em documentos
ou em fitas magnéticas; operação de computadores, máquinas
de escrever, máquinas de telex e outras máquinas de escritório
similares; acolhimento de visitantes em edifícios; providenciar
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租；打字機、複印機及文章處理器出租；提供有關僱佣的資

informação sobre o acolhimento de visitantes em edifícios;

訊；自動售賣機出租；運動用品的零售服務或批發服務；消費

acolhimento de visitantes em instalações públicas; providenciar

類視頻遊戲器具的零售服務或批發服務；消費類視頻遊戲器具

informação sobre o acolhimento de visitantes em instalações

用程式的零售服務或批發服務；消費類視頻遊戲器具用的電子

públicas; aluguer de material publicitário; aluguer de máquinas

電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶

de escrever, fotocopiadoras e processadores de texto; providen-

卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程式儲存

ciar informação sobre empregos; aluguer de máquinas de venda

載體的零售服務或批發服務；消費類視頻遊戲器具用控制器、

automáticas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda

操控桿及記憶卡的零售服務及批發服務；消費類視頻遊戲器具

por grosso para produtos de desporto; serviços de venda a re-

用的其他零件及配件的零售服務及批發服務；帶液晶體顯示屏

talho ou serviços de venda por grosso para aparelhos de jogos

的手動遊戲器具的零售服務或批發服務；帶液晶體顯示屏的手

de vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou serviços

動遊戲器具用程式的零售服務或批發服務；帶液晶體顯示屏的

de venda por grosso para programas para aparelhos de jogos

手動遊戲器具用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、

de vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou serviços

唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷

de venda por grosso para circuitos electrónicos, discos magné-

射影碟及其他程式儲存載體的零售服務或批發服務；帶液晶

ticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas magnéticas,

體顯示屏的手動遊戲器具用的零件及配件的零售服務及批發

cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e ou-

服務；洋娃娃的零售服務或批發服務；圍棋遊戲的零售服務或

tros meios de armazenamento para armazenar programas para

批發服務；日式遊戲紙牌（Utagaruta）的零售服務或批發服

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; serviços de venda a

務；日式象棋（Shogi遊戲）的零售服務或批發服務；紙牌遊

retalho e serviços de venda por grosso de controladores, «joy-

戲及其配件的零售服務或批發服務；骰子遊戲的零售服務或批

sticks» e cartões de memória para aparelhos de jogos de vídeo de

發服務；日式骰子遊戲（Sugoroku）的零售服務或批發服務；

consumo; serviços de venda a retalho e serviços de venda por
grosso de outras peças e acessórios para aparelhos de jogos de
vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou serviços de
venda por grosso de aparelhos de jogos manuais com ecrãs de
cristal líquido; serviços de venda a retalho ou serviços de venda
por grosso de programas para aparelhos de jogos manuais com
ecrãs de cristal líquido; serviços de venda a retalho ou serviços
de venda por grosso de circuitos electrónicos, discos magnéticos,
discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros
meios de armazenamento para armazenar programas para aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; serviços
de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de peças e
acessórios para aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal
líquido; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por
grosso de brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de bonecas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso
de «go games»; serviços de venda a retalho ou serviços de venda
por grosso de cartas de jogar japonesas (Utagaruta); serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso de xadrez japonês (jogos de Shogi); serviços de venda a retalho ou serviços de
venda por grosso de jogos de cartas e seus acessórios; serviços
de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de jogos
de dados; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por
grosso de jogos de dados japoneses (Sugoroku); serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso de copos para
jogos de dados; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de jogos «diamond»; serviços de venda a retalho
ou serviços de venda por grosso de jogos de xadrez; serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso de damas (jo-
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骰子遊戲用骰盅的零售服務或批發服務；方塊牌遊戲的零售服

gos de damas); serviços de venda a retalho ou serviços de venda

務或批發服務；國際象棋遊戲的零售服務或批發服務；西洋棋

por grosso de aparelhos de prestidigitação; serviços de venda a

（西洋棋遊戲）的零售服務或批發服務；魔術器具的零售服務

retalho ou serviços de venda por grosso de jogos de dominós;

或批發服務；多米諾骨牌遊戲的零售服務或批發服務；紙牌的

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de

零售服務或批發服務；日式遊戲紙牌（Hanafuda）的零售服務

cartas de jogar; serviços de venda a retalho ou serviços de venda

或批發服務；麻將的零售服務或批發服務；遊戲機器及器具的

por grosso de cartas de jogar japonesas (Hanafuda); serviços de

零售服務或批發服務；檯球設備的零售服務或批發服務；其他

venda a retalho ou serviços de venda por grosso de «Mah-jong»;

玩具、洋娃娃及遊戲機器和器具的零售服務或批發服務。

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de
máquinas e aparelhos de jogos; serviços de venda a retalho ou
serviços de venda por grosso de equipamento de bilhar; serviços
de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de outros
brinquedos, bonecas, e máquinas e aparelhos de jogos.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079337.

編號：2008-079337。

商標編號：N/41906

類別：

36

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 906

Classe

36.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：預付卡簽發代理；簽發禮品代用券、禮品用卡及預付

Serviços: agências para emissão de cartões pré-pagos; emissão

卡；簽發電子支付預付卡；簽發購買新聞內容、運動及娛樂用

de «tokens» para presentes, cartões para presentes e cartões

的電子支付預付卡；接受存款（包括簽發替代證券）及接受固

pré-pagos; emissão de cartões pré-pagos para pagamentos elec-

定時間間隔分期存款；借貸（財務）及票據貼現；國內結匯；

trónicos; emissão de cartões pré-pagos para pagamento electró-

債務擔保及票據承兌；證券借貸；貨幣債權的獲得及轉讓；保

nico para compra de conteúdos noticiosos, de desporto e entre-

管有價物品包括證券及貴重金屬（保險箱服務）；貨幣兌換

tenimento; recepção de depósitos (incluindo emissão de títulos

（外幣兌換）；金融期貨合約的行政管理；貨幣、證券、貨幣

substitutos) e recepção de depósitos (incluindo emissão de títu-

賠償、動產、物業（土地）、物業地上權、物業租賃權的信託

los substitutos) e recepção de depósitos a prestações com inter-

服務；債券認購代理；外匯交易；與信用狀有關的服務；分期

valos fixos; empréstimos (financiamento) e desconto de letras;

付款經紀業務；簽發代用券；燃氣或電力服務收款代理；委託

liquidações numa bolsa nacional; garantia de dívidas e aceitação
de facturas; empréstimos sobre títulos; aquisição e transferência
de créditos monetários; custódia de valores incluindo títulos e
metais preciosos (serviços de cofre-forte); câmbio de dinheiro
(câmbio de divisas); administração de contratos financeiros de
futuros; serviços fiduciários de dinheiro, títulos, indemnizações
monetárias, bens móveis, propriedades (terrenos), direitos de
superfícies de propriedades, direitos de locação de propriedades; agências para subscrições de obrigações; transacções cambiais; serviços relacionados com letras de crédito; corretagem
para compras a prazo; emissão de «tokens»; agências de cobrança de pagamentos serviços de gás ou energia eléctrica; cobrança
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收取貨款；證券買賣；證券指數期貨交易；證券期權交易；海

à consignação do pagamento de produtos; compra e venda de

外證券市場期貨交易；證券、證券指數期貨、證券期權及海外

títulos; transacções de índices de títulos futuros; transacções de

市場證券期貨合約買賣代理或經紀；以佣金方式委託代理人在

opções de títulos; transacções de futuros de mercados de títulos

本地市場買賣證券、證券指數期貨及證券期權的代理或中間

estrangeiros; agências ou corretagem para comércio de títulos,

人；以佣金方式委託代理人在海外市場買賣證券、證券指數期

futuros sobre títulos indexados (cotados), opções sobre títulos

貨及證券期權的代理或經紀；證券遠期合約、證券指數期貨遠

e contratos de futuros sobre títulos em mercados estrangeiros;

期合約、證券期權遠期合約、即期及遠期證券指數期貨交易的

agências ou mediação para incumbir agentes da transacção me-

代理或經紀；證券結算經紀；證券承銷；證券發行；證券承銷

diante comissão de títulos, de futuros indexados a títulos e de

或發行交易；提供股票資訊；商品期貨交易代理；人壽保險經

opções sobre títulos em mercados nacionais; agências ou corre-

紀；承保人壽保險；非人壽保險代理；非人壽保險理賠；承保

tagem para incumbir agentes da transacção mediante comissão

非人壽保險；保險費率的計算；樓宇的行政管理；樓宇出租代

de títulos e de futuros indexados a títulos em mercados estran-

理或經紀；樓宇租賃或出租或提供相關的資訊；樓宇買賣或提

geiros; agências ou corretagem para contratos a prazo sobre

供相關的資訊；樓宇買賣代理或經紀；不動產物業估價或提供

títulos, para contratos a prazo sobre futuros indexados a títulos,

相關的資訊；物業管理；土地租賃或出租代理或經紀；土地租

para contratos a prazo sobre opções de títulos, transacções

賃或提供相關的資訊；土地買賣或提供相關的資訊；土地買

imediatas ou a prazo de futuros indexados a títulos; corretagem

賣代理或經紀；提供有關樓宇或土地的資訊（不動產物業貿

para liquidação de títulos; subscrição de títulos; oferta de títu-

易）；古玩物估價或提供相關的資訊；藝術品估價或提供相關

los; transacção de subscrição ou oferta de títulos; providenciar

的資訊；寶石估價或提供相關的資訊；二手車輛估價或提供相

informação sobre a bolsa de valores; agências de transacção de

關的資訊；企業信用調查；稅務諮詢；稅務代理；募集慈善基

contratos a termo de mercadorias; corretagem de seguros de

金；出租紙幣和硬幣點鈔處理機；出租自動提款機或自動櫃員

vida; subscrição de seguros de vida; agências de seguros não-

機。

-vida; regularização de indemnizações de seguros não-vida;
subscrição de seguros não-vida; cálculo do valor dos prémios de
seguro; administração de edifícios; agências ou corretagem de
aluguer de edifícios; locação ou arrendamento de edifícios ou
providenciar informação sobre isso; compra e venda de edifícios
ou providenciar informação sobre isso; agências ou corretagem
para a compra e venda de edifícios; avaliação de propriedade
imobiliária ou providenciar informação sobre isso; gestão de
propriedades; agências ou corretagem para locação ou arrendamento de terrenos; locação de terrenos ou providenciar informação sobre isso; compra e venda de terrenos ou providenciar
informação sobre isso; agências ou corretagem para a compra
ou venda de terrenos; providenciar informação sobre edifícios
ou terrenos (negócios de propriedade imobiliária); avaliação de
antiguidades ou providenciar informação sobre isso; avaliação
de objectos de arte ou providenciar informação sobre isso; avaliação de pedras preciosas ou providenciar informação sobre
isso; avaliação de veículos usados ou providenciar informação
sobre isso; investigação sobre o crédito das empresas; consultadoria de impostos; agências de impostos; angariação de fundos
de beneficiência; aluguer de máquinas de contagem ou de tratamento de papel-moeda; aluguer de máquinas de distribuição de
numerário ou de caixas automáticas de pagamento.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:

編號：2008-079337。

Japão; n.º de prioridade: 2008-079337.
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申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
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Marca n.º N/41 907

Classe

38.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：電訊（其他非廣播的）；廣播；新聞社；出租電訊設

Serviços: telecomunicações (outras que não de difusão); di-

備包括電話、傳真器具；提供聊天室及提供相關的資訊；提供

fusão; agências de notícias; aluguer de equipamento de teleco-

有關電視播放清單的資訊；透過個人電腦的通訊或提供相關的

municações incluindo aparelhos de telefone e de fax; provisão

資訊；透過帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具的通訊或提供相關

de «chatrooms» e provisão de informação sobre isso; provisão

的資訊；透過消費類視頻遊戲器具的通訊或提供相關的資訊。

de informação sobre listas de transmissões televisivas; comunicação por computadores pessoais ou provisão de informação
sobre isso; comunicação por aparelhos de jogos manuais com
ecrãs de cristal líquido e provisão de informação sobre isso;
comunicação por aparelhos de jogos de vídeo de consumo ou
provisão de informação sobre isso.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079337.

編號：2008-079337。

商標編號：N/41908

類別：

41

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 908

Classe

41.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供圖

Serviços: provisão de imagens via comunicação através de

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供圖像；透過消費

aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provi-

類視頻遊戲器具以通訊提供圖像；透過其他通訊媒體提供圖

são de imagens via comunicação através de máquinas de jogos

像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供繪畫圖

de vídeo do tipo salão de jogos; provisão de imagens via comu-

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供繪畫圖像；透過

nicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo;

消費類視頻遊戲器具以通訊提供繪畫圖像；透過其他通訊媒體

provisão de imagens via outros meios de comunicação; provisão

提供繪畫圖像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊

de imagens pictórias via comunicação através de aparelhos de

提供影片；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供影片；透

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de imagens

過消費類視頻遊戲器具以通訊提供影片；透過其他通訊媒體提

pictórias via comunicação através de máquinas de jogos de ví-

供影片；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供音

deo do tipo de salão de jogos; provisão de imagens pictórias via
comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de imagens pictórias via outros meios de comunicação; provisão de filmes via comunicação através de aparelhos
de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de filmes
via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo
de salão de jogos; provisão de filmes via comunicação através
de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de filmes
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樂及聲音；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供音樂及聲

via outros meios de comunicação; provisão de música e sons

音；透過消費類視頻遊戲器具以通訊提供音樂及聲音；透過其

via comunicação através de aparelhos de jogos manuais com

他通訊媒體提供音樂及聲音；視頻遊戲活動項目的組織、管理

ecrãs de cristal líquido; provisão de música e sons via comuni-

或表演；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供遊

cação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão

戲；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供遊戲；透過消費

de jogos; provisão de música e sons via comunicação através de

類視頻遊戲器具以通訊提供遊戲；透過其他通訊媒體提供遊

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de música e

戲；提供消費類視頻遊戲器具用遊戲；提供帶液晶體顯示屏的

som via outros meios de comunicação; organização, gestão ou

手提式遊戲器具用遊戲；提供遊戲廊種類的視像遊戲機用遊

apresentação de eventos de jogos de vídeo; provisão de jogos

戲；出租消費類視頻遊戲器具儲存程式用的儲存載體；出租帶

via comunicações através de aparelhos de jogos manuais com

液晶體顯示屏的手提式遊戲器具儲存程式用的儲存載體；出租

ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via comunicação atra-

遊戲廊種類的視像遊戲機儲存程式用的儲存載體；出租消費類

vés de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos;

視頻遊戲器具及遊戲廊種類的視像遊戲機；出租帶液晶體顯示

provisão de jogos via comunicações através de aparelhos de

屏的手提式遊戲器具；透過電訊網絡提供遊戲；透過通訊網絡

jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos por outros meios

提供遊戲；與藝術、手工藝、運動或通識有關的教育及教學服

de comunicação; provisão de jogos para aparelhos de jogos de

務；電影展，電影製作，或電影發行；提供娛樂設施。

vídeo de consumo; provisão de jogos para aparelhos de jogos
manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos para
máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer
de meios de armazenamento para armazenar programas para
aparelhos de jogos de vídeo de consumo; aluguer de meios de
armazenamento para armazenar programas para aparelhos de
jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; aluguer de meios de
armazenamento para armazenar programas para máquinas de
jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer de aparelhos
de jogos de vídeo de consumo e máquinas de jogos de vídeo do
tipo de salão de jogos; aluguer de aparelhos de jogos manuais
com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via rede de telecomunicações; provisão de jogos via rede de comunicações; serviços de educação e instrução relacionados com arte, artesanato,
desporto ou conhecimento geral; exibição de filmes cinematográficos, produção de filmes cinematográficos, ou distribuição de
filmes cinematográficos; provisão de instalações de diversão.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079337.

編號：2008-079337。

商標編號：N/41909

類別：

42

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 909

Classe

42.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：建築工程設計；測量；地質勘探或研究；機器、器

Serviços: projectos arquitectónicos; agrimensura; levantamen-

具、儀器（包括其部件）或由這些機器、器具及儀器組成的系

tos ou pesquisas geológicas; «designing» de máquinas, aparelhos,

統的設計；設計；提供醫生用的電腦程式；電腦軟件設計，電

instrumentos (incluindo as suas partes) ou sistemas compostos

腦編程，或電腦軟件維護；與使用、操作電腦、汽車及要求操

por tais máquinas, aparelhos e instrumentos; «designing»; provi-
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作員具高水平個人知識、技巧或經驗以準確地操作的其他機器

são de programas de computador para uso médico; «design» de

有關的技術諮詢；藥品、化妝品或食品的測試、監察或研究；

software para computadores, programação de computadores, ou

樓宇建築或城市規劃的研究；預防污染的測試或研究；電力測

manutenção de software para computadores; aconselhamento

試或研究；土木工程的測試或研究；農業、畜牧業或捕漁業的

técnico relacionado com o desempenho, operação, de compu-

測試、監察或研究；機器、器具及儀器的測試或研究；出租量

tadores, de automóveis e de outras máquinas que exigem níveis

度器具；出租電腦；提供電腦程式；出租實驗室用儀器及器

altos de conhecimento pessoal, habilidade ou experiência dos

具；出租繪圖儀器；提供網頁創建或維護資訊；氣象預報及氣

operadores para terem a precisão necessária na sua operação;

象信息；提供科學技術資訊；提供測試或量度機器及儀器出租

testes, inspecção ou pesquisa de produtos farmacêuticos, cosmé-

的資訊。

ticos ou alimentos; pesquisa na construção de edifícios ou planeamento de cidades; testes ou pesquisa na prevenção de poluição; testes ou pesquisa em electricidade; testes ou pesquisa em
engenharia civil; testes, inspecção ou pesquisa em agricultura,
criação de gado ou pescarias; testes ou pesquisa em máquinas,
aparelhos e instrumentos; aluguer de aparelhos de medida; aluguer de computadores; provisão de programas de computador;
aluguer de instrumentos e aparelhos de laboratório; aluguer de
instrumentos de desenho; provisão de informação na criação ou
manutenção de «home pages»; previsões meteorológicas e informação meteorológica; provisão de informação em tecnologia
científica; provisão de informação no aluguer de máquinas e
instrumentos de testes ou de medição.
A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權
編號：2008-079337。

商標編號：N/41910

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079337.

類別：

9

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 910

Classe

9.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：消費類視頻遊戲器具；消費類視頻遊戲器具用程式；

Produtos: aparelhos de jogos de vídeo de consumo; programas

消費類視頻遊戲機用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; circuitos electró-

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

nicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéti-

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；消費類視頻遊戲器具用控制

cos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs,

器、操控桿及記憶卡；消費類視頻遊戲器具用的其他零件及配

DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de programas

件；帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具用程式；帶液晶體顯示屏

para máquinas de jogos de vídeo de consumo; controladores,

的手動遊戲器具用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

«joysticks» e cartões de memória para aparelhos de jogos de

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

vídeo de consumo; outras peças e acessórios para aparelhos de

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機；

jogos de vídeo de consumo; programas para aparelhos de jogos
manuais com ecrãs de cristal líquido; circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas
magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de programas para
aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; máqui-
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遊戲廊種類的視像遊戲機用程式；遊戲廊種類的視像遊戲機用

nas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; programas para

的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯

máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; circuitos

讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程

electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos

式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機用的零件及配件；電

magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM,

腦；電腦用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀

CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de

記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影

programas para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de

碟及其他程式儲存載體；電腦用的可下載程式；電腦用的其他

jogos; peças e acessórios para máquinas de jogos de vídeo do

程式；移動電話的遊戲程式；其他電子機器，電子器具及相應

tipo de salão de jogos; computadores; circuitos electrónicos, dis-

的零件；移動電話；移動電話用帶；移動電話用的其他零件及

cos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas

配件；其他電訊機器及器具；已錄製的光碟；其他錄音盤；

magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-

節拍器；電子樂器用含自動演出程式的電子電路及唯讀記憶光

-ROMs e outros meios de armazenamento de programas para

碟；可下載的音樂檔案；已曝光的電影膠片；已曝光的幻燈膠

computadores; programas descarregáveis para computadores;

片；幻燈膠片框；可下載的圖像檔案；已錄製的影碟及影帶；

outros programas para computadores; programas de jogos para

電子刊物；計步器；衡器；測試及量度用機器及儀器。

telefones celulares; outras máquinas electrónicas, aparelhos
electrónicos e respectivas peças; telefones celulares; «straps»
para telefones celulares; outras peças e acessórios para telefones celulares; outras máquinas e aparelhos de telecomunicações;
discos compactos gravados; outros discos acústicos; metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs contendo programas de
desempenho automático para instrumentos musicais electrónicos; arquivos de música descarregáveis; filmes cinematográficos
expostos; filmes de «slide» expostos; suportes para filmes de
«slide»; arquivos de imagens descarregáveis; discos de vídeo e
fitas de vídeo gravadas; publicações electrónicas; podómetros;
máquinas de pesagem; máquinas e instrumentos de testes e de
medida.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色及灰色，如圖所示。

Reivindicação de cores: as cores preta e cinzenta, tal como
representadas na figura.

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權
編號：2008-079339。

商標編號：N/41911

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079339.

類別：

16

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 911

Classe

16.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：記事簿；機械式鉛筆；其他文具及學習材料；收藏

Produtos: blocos de notas; lápis mecânicos; outros materiais

卡；雜誌（刊物）；目錄冊；小冊子；其他印刷品；照片；相

de papelaria e de estudo; cartões coleccionáveis; revistas (publi-

架；紙軍旗；紙旗幟。

cações); catálogos; panfletos; outra matéria impressa; fotografia;
suportes para fotografia; estandartes de papel; bandeiras de papel.
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色及灰色，如圖所示。

Reivindicação de cores: as cores preta e cinzenta, tal como
representadas na figura.

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

商標編號：N/41912

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079339.

編號：2008-079339。

類別：

25

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,

Marca n.º N/41 912

Classe

25.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：服裝；襪帶；襪子用吊帶；吊帶；腰部用束帶；穿着

Produtos: vestuário; ligas; suspensórios para meias; suspensó-

用腰帶；鞋；運動服裝；運動用靴（其他非馬術用的靴）；嘉

rios; faixas para a cintura; cintos para vestir; calçado; vestuário

年華會服。

para desporto; botas para desporto (outras que não botas para
equitação); fatos de máscaras.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色及灰色，如圖所示。

Reivindicação de cores: as cores preta e cinzenta, tal como
representadas na figura.

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Japão; n.º de prioridade: 2008-079339.

編號：2008-079339。

商標編號：N/41913

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:

類別：

28

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 913

Classe

28.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：紙牌遊戲玩具及其配件；帶液晶體顯示屏的手提式遊

Produtos: brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; jo-

戲；帶液晶體顯示屏的手提式遊戲用的零件及配件；其他玩

gos manuais com ecrãs de cristal líquido; peças e acessórios para

具；洋娃娃；圍棋遊戲；日式遊戲紙牌（Utagaruta）；日式

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; outros brinquedos;

象棋（Shogi遊戲）；紙牌遊戲及其配件；骰子遊戲；日式骰

bonecas; «go games»; cartas de jogar japonesas («Utagaruta»);

子遊戲（Sugoroku）；骰子遊戲用骰盅；方塊牌遊戲；國際

xadrez japonês (jogos de «Shogi»); jogos de cartas e seus aces-

象棋遊戲；西洋棋（西洋棋遊戲）；魔術器具；多米諾骨牌遊

sórios; jogos de dados; jogos de dados japoneses («Sugoroku»);

戲；紙牌；日式遊戲紙牌（Hanafuda）；麻將；遊戲器具及機

copos para jogos de dados; jogos «diamond»; jogos de xadrez;
damas (jogos de damas); aparelhos de prestidigitação; jogos de
dominós; cartas de jogar; cartas de jogar japonesas («Hanafuda»); «mah-jong»; aparelhos e máquinas de jogos; equipamentos
de bilhar; máquinas e aparelhos de entretenimento para uso em
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器；檯球設備；於遊樂場內使用的娛樂機器及器具（非為遊戲

parques de diversão (sem serem máquinas de jogos de vídeo do

廊種類的視像遊戲機）；運動設備；釣魚用裝備；收集昆蟲的

tipo de salão de jogos); equipamento desportivo; apetrechos de

用具。

pesca; implementos para coleccionar insectos.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色及灰色，如圖所示。

Reivindicação de cores: as cores preta e cinzenta, tal como
representadas na figura.

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Japão; n.º de prioridade: 2008-079339.

編號：2008-079339。

商標編號：N/41914

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:

類別：

35

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 914

Classe

35.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：簽發獎賞卡（忠誠卡）；廣告及宣傳服務或提供相關

Serviços: emissão de cartões de recompensa (cartões de fi-

的資訊；提供展示資訊，指導及組織商業展覽會；簽發商用印

delidade); serviços de anúncios e de publicidade ou provisão

章或提供相關的資訊；貿易管理分析或貿易諮詢；市場調查或

de informação sobre isso; provisão de informação na apre-

提供相關的資訊；問卷調查或提供相關的資訊；提供商品銷售

sentação, condução e organização de exposições de comércio;

資訊；指導產品或服務推銷用的獎賞、競賽、彩票、問卷及遊

emissão de selos de comércio ou provisão de informação sobre

戲，或提供相關的資訊；簽發產品或服務推銷用的代用券或提

isso; análise de gestão de negócios ou consultadoria de negó-

供相關的資訊；酒店的貿易管理；提供財務聲明的製備、審計

cios; pesquisa de mercado ou provisão de informação sobre

或證明資訊；職業介紹所；拍賣或提供相關的資訊；進出口代

isso; pesquisas por questionário ou provisão de informação

理；安排報紙訂閱或提供相關的資訊；速記服務；謄寫；文件

sobre isso; provisão de informação sobre venda de mercado-

複製；辦公室事務，如文件存檔或磁帶存檔；電腦、打字機、

ria; condução de prémios, concursos, lotarias, questionários, e

電報機及其他類似的辦公室用機器的操作；樓房參觀訪客的接

jogos para promoção de vendas de produtos ou serviços, ou

待；提供有關樓房參觀訪客接待的資訊；公共設施參觀訪客的

providenciar informação sobre isso; emissão de cupões para a

接待；提供有關公共設施參觀訪客接待的資訊；廣告材料出

promoção de vendas de produtos ou serviços ou providenciar

租；打字機、複印機及文章處理器出租；提供有關僱佣的資

informação sobre isso; gestão de negócios de hotéis; providen-

訊；自動售賣機出租；運動用品的零售服務或批發服務；消費

ciar informação na preparação, auditoria ou certificação de declarações financeiras; agências de emprego; leilões ou provisão
de informação sobre isso; agências de importação-exportação;
organização de subscrições de jornais ou providenciar informação sobre isso; serviços de estenografia; transcrição; reprodução de documentos; trabalhos de escritório, nomeadamente
arquivo, em documentos ou em fitas magnéticas; operação de
computadores, máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máquinas de escritório similares; acolhimento de visitantes
em edifícios; providenciar informação sobre o acolhimento de
visitantes em edifícios; acolhimento de visitantes em instalações públicas; providenciar informação sobre o acolhimento
de visitantes em instalações públicas; aluguer de material publicitário; aluguer de máquinas de escrever, fotocopiadoras e
processadores de texto; providenciar informação sobre empregos; aluguer de máquinas de venda automáticas; serviços de
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類視頻遊戲器具的零售服務或批發服務；消費類視頻遊戲器具

venda a retalho ou serviços de venda por grosso para produtos

用程式的零售服務或批發服務；消費類視頻遊戲器具用的電子

de desporto; serviços de venda a retalho ou serviços de venda

電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶

por grosso para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; ser-

卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程式儲存

viços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para

載體的零售服務或批發服務；消費類視頻遊戲器具用控制器、

programas para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; ser-

操控桿及記憶卡的零售服務及批發服務；消費類視頻遊戲器具

viços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para

用的其他零件及配件的零售服務及批發服務；帶液晶體顯示屏

circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos

的手動遊戲器具的零售服務或批發服務；帶液晶體顯示屏的手

ópticos magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos

動遊戲器具用程式的零售服務或批發服務；帶液晶體顯示屏的

ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de armazena-

手動遊戲器具用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、

mento para armazenar programas para aparelhos de jogos de

唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷

vídeo de consumo; serviços de venda a retalho e serviços de

射影碟及其他程式儲存載體的零售服務或批發服務；帶液晶

venda por grosso de controladores, «joysticks» e cartões de me-

體顯示屏的手動遊戲器具用的零件及配件的零售服務及批發

mória para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; serviços

服務；洋娃娃的零售服務或批發服務；圍棋遊戲的零售服務或

de venda a retalho e serviços de venda por grosso de outras pe-

批發服務；日式遊戲紙牌（Utagaruta）的零售服務或批發服

ças e acessórios para aparelhos de jogos de vídeo de consumo;

務；日式象棋（Shogi遊戲）的零售服務或批發服務；紙牌遊

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de

戲及其配件的零售服務或批發服務；骰子遊戲的零售服務或批

aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; servi-

發服務；日式骰子遊戲（Sugoroku）的零售服務或批發服務；

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de pro-

骰子遊戲用骰盅的零售服務或批發服務；方塊牌遊戲的零售服

gramas para aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal

務或批發服務；國際象棋遊戲的零售服務或批發服務；西洋棋

líquido; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por

（西洋棋遊戲）的零售服務或批發服務；魔術器具的零售服務

grosso de circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM,
cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de
armazenamento para armazenar programas para aparelhos de
jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; serviços de venda a
retalho ou serviços de venda por grosso de peças e acessórios
para aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido;
serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso
de brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso de bonecas;
serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de
«go games»; serviços de venda a retalho ou serviços de venda
por grosso de cartas de jogar japonesas (Utagaruta); serviços
de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de xadrez
japonês (jogos de Shogi); serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de jogos de cartas e seus acessórios;
serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de
jogos de dados; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de jogos de dados japoneses (Sugoroku); serviços
de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de copos
para jogos de dados; serviços de venda a retalho ou serviços
de venda por grosso de jogos «diamond»; serviços de venda
a retalho ou serviços de venda por grosso de jogos de xadrez;
serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso
de damas (jogos de damas); serviços de venda a retalho ou
serviços de venda por grosso de aparelhos de prestidigitação;
serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de
jogos de dominós; serviços de venda a retalho ou serviços de
venda por grosso de cartas de jogar; serviços de venda a retalho
ou serviços de venda por grosso de cartas de jogar japonesas
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或批發服務；多米諾骨牌遊戲的零售服務或批發服務；紙牌的

(Hanafuda); serviços de venda a retalho ou serviços de venda

零售服務或批發服務；日式遊戲紙牌（Hanafuda）的零售服務

por grosso de «Mah-jong»; serviços de venda a retalho ou ser-

或批發服務；麻將的零售服務或批發服務；遊戲機器及器具的

viços de venda por grosso de máquinas e aparelhos de jogos;

零售服務或批發服務；檯球設備的零售服務或批發服務；其他

serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de

玩具、洋娃娃及遊戲機器和器具的零售服務或批發服務。

equipamento de bilhar; serviços de venda a retalho ou serviços
de venda por grosso de outros brinquedos, bonecas, e máquinas
e aparelhos de jogos.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色及灰色，如圖所示。

Reivindicação de cores: as cores preta e cinzenta, tal como
representadas na figura.

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權
編號：2008-079339。

商標編號：N/41915

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079339.

類別：

36

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 915

Classe

36.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：預付卡簽發代理；簽發禮品代用券、禮品用卡及預付

Serviços: agências para emissão de cartões pré-pagos; emis-

卡；簽發電子支付預付卡；簽發購買新聞內容、運動及娛樂用

são de «tokens» para presentes, cartões para presentes e car-

的電子支付預付卡；接受存款（包括簽發替代證券）及接受固

tões pré-pagos; emissão de cartões pré-pagos para pagamentos

定時間間隔分期存款；借貸（財務）及票據貼現；國內結匯；

electrónicos; emissão de cartões pré-pagos para pagamento

債務擔保及票據承兌；證券借貸；貨幣債權的獲得及轉讓；保

electrónico para compra de conteúdos noticiosos, de desporto

管有價物品包括證券及貴重金屬（保險箱服務）；貨幣兌換

e entretenimento; recepção de depósitos (incluindo emissão de

（外幣兌換）；金融期貨合約的行政管理；貨幣、證券、貨幣

títulos substitutos) e recepção de depósitos (incluindo emissão

賠償、動產、物業（土地）、物業地上權、物業租賃權的信託

de títulos substitutos) e recepção de depósitos a prestações

服務；債券認購代理；外匯交易；與信用狀有關的服務；分期

com intervalos fixos; empréstimos (financiamento) e desconto

付款經紀業務；簽發代用券；燃氣或電力服務收款代理；委託

de letras; liquidações numa bolsa nacional; garantia de dívidas

收取貨款；證券買賣；證券指數期貨交易；證券期權交易；海

e aceitação de facturas; empréstimos sobre títulos; aquisição

外證券市場期貨交易；證券、證券指數期貨、證券期權及海外

e transferência de créditos monetários; custódia de valores
incluindo títulos e metais preciosos (serviços de cofre-forte);
câmbio de dinheiro (câmbio de divisas); administração de contratos financeiros de futuros; serviços fiduciários de dinheiro,
títulos, indemnizações monetárias, bens móveis, propriedades
(terrenos), direitos de superfícies de propriedades, direitos de
locação de propriedades; agências para subscrições de obrigações; transacções cambiais; serviços relacionados com letras de
crédito; corretagem para compras a prazo; emissão de «tokens»;
agências de cobrança de pagamentos serviços de gás ou energia
eléctrica; cobrança à consignação do pagamento de produtos;
compra e venda de títulos; transacções de índices de títulos futuros; transacções de opções de títulos; transacções de futuros
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市場證券期貨合約買賣代理或經紀；以佣金方式委託代理人在

de mercados de títulos estrangeiros; agências ou corretagem

本地市場買賣證券、證券指數期貨及證券期權的代理或中間

para comércio de títulos, futuros sobre títulos indexados (cota-

人；以佣金方式委託代理人在海外市場買賣證券、證券指數期

dos), opções sobre títulos e contratos de futuros sobre títulos

貨及證券期權的代理或經紀；證券遠期合約、證券指數期貨遠

em mercados estrangeiros; agências ou mediação para incumbir

期合約、證券期權遠期合約、即期及遠期證券指數期貨交易的

agentes da transacção mediante comissão de títulos, de futuros

代理或經紀；證券結算經紀；證券承銷；證券發行；證券承銷

indexados a títulos e de opções sobre títulos em mercados na-

或發行交易；提供股票資訊；商品期貨交易代理；人壽保險經

cionais; agências ou corretagem para incumbir agentes da tran-

紀；承保人壽保險；非人壽保險代理；非人壽保險理賠；承保

sacção mediante comissão de títulos e de futuros indexados a

非人壽保險；保險費率的計算；樓宇的行政管理；樓宇出租代

títulos em mercados estrangeiros; agências ou corretagem para

理或經紀；樓宇租賃或出租或提供相關的資訊；樓宇買賣或提

contratos a prazo sobre títulos, para contratos a prazo sobre fu-

供相關的資訊；樓宇買賣代理或經紀；不動產物業估價或提供

turos indexados a títulos, para contratos a prazo sobre opções

相關的資訊；物業管理；土地租賃或出租代理或經紀；土地租

de títulos, transacções imediatas ou a prazo de futuros indexa-

賃或提供相關的資訊；土地買賣或提供相關的資訊；土地買

dos a títulos; corretagem para liquidação de títulos; subscrição

賣代理或經紀；提供有關樓宇或土地的資訊（不動產物業貿

de títulos; oferta de títulos; transacção de subscrição ou oferta

易）；古玩物估價或提供相關的資訊；藝術品估價或提供相關

de títulos; providenciar informação sobre a bolsa de valores;

的資訊；寶石估價或提供相關的資訊；二手車輛估價或提供相

agências de transacção de contratos a termo de mercadorias;

關的資訊；企業信用調查；稅務諮詢；稅務代理；募集慈善基

corretagem de seguros de vida; subscrição de seguros de vida;

金；出租紙幣和硬幣點鈔處理機；出租自動提款機或自動櫃員

agências de seguros não-vida; regularização de indemnizações

機。

de seguros não-vida; subscrição de seguros não-vida; cálculo
do valor dos prémios de seguro; administração de edifícios;
agências ou corretagem de aluguer de edifícios; locação ou
arrendamento de edifícios ou providenciar informação sobre
isso; compra e venda de edifícios ou providenciar informação
sobre isso; agências ou corretagem para a compra e venda de
edifícios; avaliação de propriedade imobiliária ou providenciar
informação sobre isso; gestão de propriedades; agências ou
corretagem para locação ou arrendamento de terrenos; locação
de terrenos ou providenciar informação sobre isso; compra
e venda de terrenos ou providenciar informação sobre isso;
agências ou corretagem para a compra ou venda de terrenos;
providenciar informação sobre edifícios ou terrenos (negócios
de propriedade imobiliária); avaliação de antiguidades ou providenciar informação sobre isso; avaliação de objectos de arte
ou providenciar informação sobre isso; avaliação de pedras
preciosas ou providenciar informação sobre isso; avaliação de
veículos usados ou providenciar informação sobre isso; investigação sobre o crédito das empresas; consultadoria de impostos;
agências de impostos; angariação de fundos de beneficiência;
aluguer de máquinas de contagem ou de tratamento de papel-moeda; aluguer de máquinas de distribuição de numerário ou
de caixas automáticas de pagamento.

商標構成：

顏色之要求：黑色及灰色，如圖所示。

A marca consiste em:

Reivindicação de cores: as cores preta e cinzenta, tal como
representadas na figura.

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權
編號：2008-079339。

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079339.

N.º 22 — 3-6-2009
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商標編號：N/41916

類別：

38

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,

Marca n.º N/41 916

Classe

38.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：電訊（其他非廣播的）；廣播；新聞社；出租電訊設

Serviços: telecomunicações (outras que não de difusão); di-

備包括電話、傳真器具；提供聊天室及提供相關的資訊；提供

fusão; agências de notícias; aluguer de equipamento de teleco-

有關電視播放清單的資訊；透過個人電腦的通訊或提供相關的

municações incluindo aparelhos de telefone e de fax; provisão

資訊；透過帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具的通訊或提供相關

de «chatrooms» e provisão de informação sobre isso; provisão

的資訊；透過消費類視頻遊戲器具的通訊或提供相關的資訊。

de informação sobre listas de transmissões televisivas; comunicação por computadores pessoais ou provisão de informação
sobre isso; comunicação por aparelhos de jogos manuais com
ecrãs de cristal líquido e provisão de informação sobre isso;
comunicação por aparelhos de jogos de vídeo de consumo ou
provisão de informação sobre isso.
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: as cores preta e cinzenta, tal como

顏色之要求：黑色及灰色，如圖所示。

representadas na figura.
優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Japão; n.º de prioridade: 2008-079339.

編號：2008-079339。

商標編號：N/41917

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:

類別：

41

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 917

Classe

41.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供圖

Serviços: provisão de imagens via comunicação através de

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供圖像；透過消費

aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provi-

類視頻遊戲器具以通訊提供圖像；透過其他通訊媒體提供圖

são de imagens via comunicação através de máquinas de jogos

像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供繪畫圖

de vídeo do tipo salão de jogos; provisão de imagens via comu-

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供繪畫圖像；透過

nicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo;

消費類視頻遊戲器具以通訊提供繪畫圖像；透過其他通訊媒體

provisão de imagens via outros meios de comunicação; provisão

提供繪畫圖像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊

de imagens pictórias via comunicação através de aparelhos de

提供影片；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供影片；透

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de imagens
pictórias via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de imagens pictórias via
comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de imagens pictórias via outros meios de comunicação; provisão de filmes via comunicação através de aparelhos
de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de filmes
via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo
de salão de jogos; provisão de filmes via comunicação através
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過消費類視頻遊戲器具以通訊提供影片；透過其他通訊媒體提

de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de filmes

供影片；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供音

via outros meios de comunicação; provisão de música e sons

樂及聲音；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供音樂及聲

via comunicação através de aparelhos de jogos manuais com

音；透過消費類視頻遊戲器具以通訊提供音樂及聲音；透過其

ecrãs de cristal líquido; provisão de música e sons via comuni-

他通訊媒體提供音樂及聲音；視頻遊戲活動項目的組織、管理

cação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão

或表演；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供遊

de jogos; provisão de música e sons via comunicação através de

戲；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供遊戲；透過消費

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de música e

類視頻遊戲器具以通訊提供遊戲；透過其他通訊媒體提供遊

som via outros meios de comunicação; organização, gestão ou

戲；提供消費類視頻遊戲器具用遊戲；提供帶液晶體顯示屏的

apresentação de eventos de jogos de vídeo; provisão de jogos

手提式遊戲器具用遊戲；提供遊戲廊種類的視像遊戲機用遊

via comunicações através de aparelhos de jogos manuais com

戲；出租消費類視頻遊戲器具儲存程式用的儲存載體；出租帶

ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via comunicação atra-

液晶體顯示屏的手提式遊戲器具儲存程式用的儲存載體；出租

vés de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos;

遊戲廊種類的視像遊戲機儲存程式用的儲存載體；出租消費類

provisão de jogos via comunicações através de aparelhos de

視頻遊戲器具及遊戲廊種類的視像遊戲機；出租帶液晶體顯示

jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos por outros meios

屏的手提式遊戲器具；透過電訊網絡提供遊戲；透過通訊網絡

de comunicação; provisão de jogos para aparelhos de jogos de

提供遊戲；與藝術、手工藝、運動或通識有關的教育及教學服

vídeo de consumo; provisão de jogos para aparelhos de jogos

務；電影展，電影製作，或電影發行；提供娛樂設施。

manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos para
máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer
de meios de armazenamento para armazenar programas para
aparelhos de jogos de vídeo de consumo; aluguer de meios de
armazenamento para armazenar programas para aparelhos de
jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; aluguer de meios de
armazenamento para armazenar programas para máquinas de
jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer de aparelhos
de jogos de vídeo de consumo e máquinas de jogos de vídeo do
tipo de salão de jogos; aluguer de aparelhos de jogos manuais
com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via rede de telecomunicações; provisão de jogos via rede de comunicações; serviços de educação e instrução relacionados com arte, artesanato,
desporto ou conhecimento geral; exibição de filmes cinematográficos, produção de filmes cinematográficos, ou distribuição de
filmes cinematográficos; provisão de instalações de diversão.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色及灰色，如圖所示。

Reivindicação de cores: as cores preta e cinzenta, tal como
representadas na figura.

優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權
編號：2008-079339。

商標編號：N/41918

Japão; n.º de prioridade: 2008-079339.

類別：

42

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:

Marca n.º N/41 918

Classe

42.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

N.º 22 — 3-6-2009
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服務：建築工程設計；測量；地質勘探或研究；機器、器

Serviços: projectos arquitectónicos; agrimensura; levantamen-

具、儀器（包括其部件）或由這些機器、器具及儀器組成的系

tos ou pesquisas geológicas; «designing» de máquinas, aparelhos,

統的設計；設計；提供醫生用的電腦程式；電腦軟件設計，電

instrumentos (incluindo as suas partes) ou sistemas compostos

腦編程，或電腦軟件維護；與使用、操作電腦、汽車及要求操

por tais máquinas, aparelhos e instrumentos; «designing»; provi-

作員具高水平個人知識、技巧或經驗以準確地操作的其他機器

são de programas de computador para uso médico; «design» de

有關的技術諮詢；藥品、化妝品或食品的測試、監察或研究；

software para computadores, programação de computadores ou

樓宇建築或城市規劃的研究；預防污染的測試或研究；電力測

manutenção de software para computadores; aconselhamento

試或研究；土木工程的測試或研究；農業、畜牧業或捕漁業的

técnico relacionado com o desempenho, operação, de compu-

測試、監察或研究；機器、器具及儀器的測試或研究；出租量

tadores, de automóveis e de outras máquinas que exigem níveis

度器具；出租電腦；提供電腦程式；出租實驗室用儀器及器

altos de conhecimento pessoal, habilidade ou experiência dos

具；出租繪圖儀器；提供網頁創建或維護資訊；氣象預報及氣

operadores para terem a precisão necessária na sua operação;

象信息；提供科學技術資訊；提供測試或量度機器及儀器出租

testes, inspecção ou pesquisa de produtos farmacêuticos, cosmé-

的資訊。

ticos ou alimentos; pesquisa na construção de edifícios ou planeamento de cidades; testes ou pesquisa na prevenção de poluição; testes ou pesquisa em electricidade; testes ou pesquisa em
engenharia civil; testes, inspecção ou pesquisa em agricultura,
criação de gado ou pescarias; testes ou pesquisa em máquinas,
aparelhos e instrumentos; aluguer de aparelhos de medida; aluguer de computadores; provisão de programas de computador;
aluguer de instrumentos e aparelhos de laboratório; aluguer de
instrumentos de desenho; provisão de informação na criação ou
manutenção de «home pages»; previsões meteorológicas e informação meteorológica; provisão de informação em tecnologia
científica; provisão de informação no aluguer de máquinas e
instrumentos de testes ou de medição.
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: as cores preta e cinzenta, tal como

顏色之要求：黑色及灰色，如圖所示。

representadas na figura.
優先權日期：2008/09/29；優先權國家/地區：日本；優先權

Japão; n.º de prioridade: 2008-079339.

編號：2008-079339。

商標編號：N/41919

Data de prioridade: 2008/09/29; País/Território de prioridade:

類別：

9

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 919

Classe

9.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：消費類視頻遊戲器具；消費類視頻遊戲器具用程式；

Produtos: aparelhos de jogos de vídeo de consumo; programas

消費類視頻遊戲機用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; circuitos electró-

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

nicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéti-

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；消費類視頻遊戲器具用控制

cos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs,
DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de programas
para máquinas de jogos de vídeo de consumo; controladores,
«joysticks» e cartões de memória para aparelhos de jogos de
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器、操控桿及記憶卡；消費類視頻遊戲器具用的其他零件及配

vídeo de consumo; outras peças e acessórios para aparelhos de

件；帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具用程式；帶液晶體顯示屏

jogos de vídeo de consumo; programas para aparelhos de jogos

的手動遊戲器具用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

manuais com ecrãs de cristal líquido; circuitos electrónicos, dis-

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

cos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機；

magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-

遊戲廊種類的視像遊戲機用程式；遊戲廊種類的視像遊戲機用

-ROMs e outros meios de armazenamento de programas para

的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯

aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; máqui-

讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程

nas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; programas para

式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機用的零件及配件；電

máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; circuitos

腦；電腦用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀

electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos

記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影

magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM,

碟及其他程式儲存載體；電腦用的可下載程式；電腦用的其他

CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de

程式；移動電話的遊戲程式；其他電子機器，電子器具及相應

programas para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de

的零件；移動電話；移動電話用帶；移動電話用的其他零件及

jogos; peças e acessórios para máquinas de jogos de vídeo do

配件；其他電訊機器及器具；已錄製的光碟；其他錄音盤；

tipo de salão de jogos; computadores; circuitos electrónicos, dis-

節拍器；電子樂器用含自動演出程式的電子電路及唯讀記憶光

cos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas

碟；可下載的音樂檔案；已曝光的電影膠片；已曝光的幻燈膠

magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-

片；幻燈膠片框；可下載的圖像檔案；已錄製的影碟及影帶；

-ROMs e outros meios de armazenamento de programas para

電子刊物。

computadores; programas descarregáveis para computadores;
outros programas para computadores; programas de jogos para
telefones celulares; outras máquinas electrónicas, aparelhos
electrónicos e respectivas peças; telefones celulares; «straps»
para telefones celulares; outras peças e acessórios para telefones celulares; outras máquinas e aparelhos de telecomunicações;
discos compactos gravados; outros discos acústicos; metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs contendo programas de
desempenho automático para instrumentos musicais electrónicos; arquivos de música descarregáveis; filmes cinematográficos
expostos; filmes de «slide» expostos; suportes para filmes de
«slide»; arquivos de imagens descarregáveis; discos de vídeo e
fitas de vídeo gravadas; publicações electrónicas.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色及藍色，如圖所示。

Reivindicação de cores: as cores preta e azul, tal como representadas na figura.

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權

Japão; n.º de prioridade: 2008-079565.

編號：2008-079565。

商標編號：N/41920

類別：

16

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:

Marca n.º N/41 920

Classe

16.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial
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申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：記事簿；機械式鉛筆；其他文具及學習材料；收藏

Produtos: blocos de notas; lápis mecânicos; outros materiais

卡；雜誌（刊物）；目錄冊；小冊子；其他印刷品；照片；相

de papelaria e de estudo; cartões coleccionáveis; revistas (publi-

架；紙軍旗；紙旗幟。

cações); catálogos; panfletos; outra matéria impressa; fotografia;
suportes para fotografia; estandartes de papel; bandeiras de papel.
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: as cores preta e azul, tal como repre-

顏色之要求：黑色及藍色，如圖所示。

sentadas na figura.
優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權

Japão; n.º de prioridade: 2008-079565.

編號：2008-079565。

商標編號：N/41921

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:

類別：

28

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 921

Classe

28.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：紙牌遊戲玩具及其配件；帶液晶體顯示屏的手提式遊

Produtos: brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; jo-

戲；帶液晶體顯示屏的手提式遊戲用的零件及配件；其他玩

gos manuais com ecrãs de cristal líquido; peças e acessórios para

具；洋娃娃；圍棋遊戲；日式遊戲紙牌（Utagaruta）；日式

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; outros brinquedos;

象棋（Shogi遊戲）；紙牌遊戲及其配件；骰子遊戲；日式骰

bonecas; «go games»; cartas de jogar japonesas («Utagaruta»);

子遊戲（Sugoroku）；骰子遊戲用骰盅；方塊牌遊戲；國際

xadrez japonês (jogos de «Shogi»); jogos de cartas e seus aces-

象棋遊戲；西洋棋（西洋棋遊戲）；魔術器具；多米諾骨牌遊

sórios; jogos de dados; jogos de dados japoneses («Sugoroku»);

戲；紙牌；日式遊戲紙牌（Hanafuda）；麻將；遊戲器具及機

copos para jogos de dados; jogos «diamond»; jogos de xadrez;

器；檯球設備；於遊樂場內使用的娛樂機器及器具（非為遊戲

damas (jogos de damas); aparelhos de prestidigitação; jogos de

廊種類的視像遊戲機）；運動設備；釣魚用裝備；收集昆蟲的

dominós; cartas de jogar; cartas de jogar japonesas («Hanafu-

用具。

da»); «mah-jong»; aparelhos e máquinas de jogos; equipamentos
de bilhar; máquinas e aparelhos de entretenimento para uso em
parques de diversão (sem serem máquinas de jogos de vídeo do
tipo de salão de jogos); equipamento desportivo; apetrechos de
pesca; implementos para coleccionar insectos.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色及藍色，如圖所示。

Reivindicação de cores: as cores preta e azul, tal como representadas na figura.

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權
編號：2008-079565。

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079565.
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商標編號：N/41922
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類別：

35

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
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Marca n.º N/41 922

Classe

35.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：廣告及宣傳服務或提供相關的資訊；提供展示資訊，

Serviços: serviços de anúncios e de publicidade ou provisão

指導及組織商業展覽會；簽發商用印章或提供相關的資訊；貿

de informação sobre isso; provisão de informação na apre-

易管理分析或貿易諮詢；市場調查或提供相關的資訊；問卷調

sentação, condução e organização de exposições de comércio;

查或提供相關的資訊；提供商品銷售資訊；指導產品或服務推

emissão de selos de comércio ou provisão de informação sobre

銷用的獎賞、競賽、彩票、問卷及遊戲，或提供相關的資訊；

isso; análise de gestão de negócios ou consultadoria de negó-

簽發產品或服務推銷用的代用券或提供相關的資訊；酒店的貿

cios; pesquisa de mercado ou provisão de informação sobre isso;

易管理；提供財務聲明的製備、審計或證明資訊；職業介紹

pesquisas por questionário ou provisão de informação sobre

所；拍賣或提供相關的資訊；進出口代理；安排報紙訂閱或提

isso; provisão de informação sobre venda de mercadoria; condu-

供相關的資訊；速記服務；謄寫；文件複製；辦公室事務，如

ção de prémios, concursos, lotarias, questionários, e jogos para

文件存檔或磁帶存檔；電腦、打字機、電報機及其他類似的辦

promoção de vendas de produtos ou serviços, ou providenciar

公室用機器的操作；樓房參觀訪客的接待；提供有關樓房參觀

informação sobre isso; emissão de cupões para a promoção de

訪客接待的資訊；公共設施參觀訪客的接待；提供有關公共設

vendas de produtos ou serviços ou providenciar informação so-

施參觀訪客接待的資訊；廣告材料出租；打字機、複印機及文

bre isso; gestão de negócios de hotéis; providenciar informação

章處理器出租；提供有關僱佣的資訊；自動售賣機出租；運動

na preparação, auditoria ou certificação de declarações finan-

用品的零售服務或批發服務；消費類視頻遊戲器具的零售服

ceiras; agências de emprego; leilões ou provisão de informação

務或批發服務；消費類視頻遊戲器具用程式的零售服務或批

sobre isso; agências de importação-exportação; organização

發服務；消費類視頻遊戲器具用的電子電路、磁碟、光碟、

de subscrições de jornais ou providenciar informação sobre
isso; serviços de estenografia; transcrição; reprodução de documentos; trabalhos de escritório, nomeadamente arquivo, em
documentos ou em fitas magnéticas; operação de computadores,
máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máquinas
de escritório similares; acolhimento de visitantes em edifícios;
providenciar informação sobre o acolhimento de visitantes em
edifícios; acolhimento de visitantes em instalações públicas;
providenciar informação sobre o acolhimento de visitantes em
instalações públicas; aluguer de material publicitário; aluguer de
máquinas de escrever, fotocopiadoras e processadores de texto;
providenciar informação sobre empregos; aluguer de máquinas
de venda automáticas; serviços de venda a retalho ou serviços
de venda por grosso para produtos de desporto; serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso para aparelhos
de jogos de vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou
serviços de venda por grosso para programas para aparelhos de
jogos de vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs
e outros meios de armazenamento para armazenar programas
para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; serviços de venda
a retalho e serviços de venda por grosso de controladores, «joysticks» e cartões de memória para aparelhos de jogos de vídeo
de consumo; serviços de venda a retalho e serviços de venda por
grosso de outras peças e acessórios para aparelhos de jogos de
vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou serviços de
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磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光

venda por grosso de aparelhos de jogos manuais com ecrãs de

碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程式儲存載體的零售服務

cristal líquido; serviços de venda a retalho ou serviços de venda

或批發服務；消費類視頻遊戲器具用控制器、操控桿及記憶卡

por grosso de programas para aparelhos de jogos manuais com

的零售服務及批發服務；消費類視頻遊戲器具用的其他零件及

ecrãs de cristal líquido; serviços de venda a retalho ou serviços

配件的零售服務及批發服務；帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具

de venda por grosso de circuitos electrónicos, discos magnéticos,

的零售服務或批發服務；帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具用程

discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas magnéticas, car-

式的零售服務或批發服務；帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具用

tões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros

的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯

meios de armazenamento para armazenar programas para apa-

讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程

relhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; serviços

式儲存載體的零售服務或批發服務；帶液晶體顯示屏的手動遊

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de peças e

戲器具用的零件及配件的零售服務及批發服務；洋娃娃的零售

acessórios para aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal

服務或批發服務；圍棋遊戲的零售服務或批發服務；日式遊戲

líquido; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por

紙牌（Utagaruta）的零售服務或批發服務；日式象棋（Shogi

grosso de brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; servi-

遊戲）的零售服務或批發服務；紙牌遊戲及其配件的零售服務

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de bone-

或批發服務；骰子遊戲的零售服務或批發服務；日式骰子遊戲

cas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso

（Sugoroku）的零售服務或批發服務；骰子遊戲用骰盅的零售

de «go games»; serviços de venda a retalho ou serviços de venda

服務或批發服務；方塊牌遊戲的零售服務或批發服務；國際象

por grosso de cartas de jogar japonesas (Utagaruta); serviços de

棋遊戲的零售服務或批發服務；西洋棋（西洋棋遊戲）的零售

venda a retalho ou serviços de venda por grosso de xadrez japo-

服務或批發服務；魔術器具的零售服務或批發服務；多米諾骨

nês (jogos de Shogi); serviços de venda a retalho ou serviços de

牌遊戲的零售服務或批發服務；紙牌的零售服務或批發服務；

venda por grosso de jogos de cartas e seus acessórios; serviços

日式遊戲紙牌（Hanafuda）的零售服務或批發服務；麻將的零

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de jogos

售服務或批發服務；遊戲機器及器具的零售服務或批發服務；

de dados; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por

檯球設備的零售服務或批發服務；其他玩具、洋娃娃及遊戲機

grosso de jogos de dados japoneses (Sugoroku); serviços de

器和器具的零售服務或批發服務。

venda a retalho ou serviços de venda por grosso de copos para
jogos de dados; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de jogos «diamond»; serviços de venda a retalho
ou serviços de venda por grosso de jogos de xadrez; serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso de damas (jogos de damas); serviços de venda a retalho ou serviços de venda
por grosso de aparelhos de prestidigitação; serviços de venda a
retalho ou serviços de venda por grosso de jogos de dominós;
serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de
cartas de jogar; serviços de venda a retalho ou serviços de venda
por grosso de cartas de jogar japonesas (Hanafuda); serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso de «Mah-jong»;
serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de
máquinas e aparelhos de jogos; serviços de venda a retalho ou
serviços de venda por grosso de equipamento de bilhar; serviços
de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de outros
brinquedos, bonecas, e máquinas e aparelhos de jogos.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色及藍色，如圖所示。

Reivindicação de cores: as cores preta e azul, tal como representadas na figura.

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權
編號：2008-079565。

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079565.

7160

商標編號：N/41923
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申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
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Marca n.º N/41 923

Classe

36.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：接受存款（包括簽發替代證券）及接受固定時間間隔

Serviços: recepção de depósitos (incluindo emissão de títulos

分期存款；借貸（財務）及票據貼現；國內結匯；債務擔保及

substitutos) e recepção de depósitos a prestações com inter-

票據承兌；證券借貸；貨幣債權的獲得及轉讓；保管有價物

valos fixos; empréstimos (financiamento) e desconto de letras;

品包括證券及貴重金屬（保險箱服務）；貨幣兌換（外幣兌

liquidações numa bolsa nacional; garantia de dívidas e aceitação

換）；金融期貨合約的行政管理；貨幣、證券、貨幣賠償、動

de facturas; empréstimos sobre títulos; aquisição e transferência

產、物業（土地）、物業地上權、物業租賃權的信託服務；債

de créditos monetários; custódia de valores incluindo títulos e

券認購代理；外匯交易；與信用狀有關的服務；分期付款經紀

metais preciosos (serviços de cofre-forte); câmbio de dinheiro

業務；簽發代用券；燃氣或電力服務收款代理；委託收取貨

(câmbio de divisas); administração de contratos financeiros de

款；證券買賣；證券指數期貨交易；證券期權交易；海外證券

futuros; serviços fiduciários de dinheiro, títulos, indemnizações

市場期貨交易；證券、證券指數期貨、證券期權及海外市場證

monetárias, bens móveis, propriedades (terrenos), direitos de

券期貨合約買賣代理或經紀；以佣金方式委託代理人在本地市

superfícies de propriedades, direitos de locação de proprieda-

場買賣證券、證券指數期貨及證券期權的代理或中間人；以佣

des; agências para subscrições de obrigações; transacções cam-

金方式委託代理人在海外市場買賣證券、證券指數期貨及證券

biais; serviços relacionados com letras de crédito; corretagem

期權的代理或經紀；證券遠期合約、證券指數期貨遠期合約、

para compras a prazo; emissão de «tokens»; agências de cobran-

證券期權遠期合約、即期及遠期證券指數期貨交易的代理或經

ça de pagamentos serviços de gás ou energia eléctrica; cobrança

紀；證券結算經紀；證券承銷；證券發行；證券承銷或發行交

à consignação do pagamento de produtos; compra e venda de

易；提供股票資訊；商品期貨交易代理；人壽保險經紀；承保

títulos; transacções de índices de títulos futuros; transacções de

人壽保險；非人壽保險代理；非人壽保險理賠；承保非人壽保

opções de títulos; transacções de futuros de mercados de títulos

險；保險費率的計算；樓宇的行政管理；樓宇出租代理或經

estrangeiros; agências ou corretagem para comércio de títulos,
futuros sobre títulos indexados (cotados), opções sobre títulos,
e contratos de futuros sobre títulos em mercados estrangeiros;
agências ou mediação para incumbir agentes da transacção mediante comissão de títulos, de futuros indexados a títulos e de
opções sobre títulos em mercados nacionais; agências ou corretagem para incumbir agentes da transacção mediante comissão
de títulos, e de futuros indexados a títulos em mercados estrangeiros; agências ou corretagem para contratos a prazo sobre
títulos, para contratos a prazo sobre futuros indexados a títulos,
para contratos a prazo sobre opções de títulos, transacções
imediatas ou a prazo de futuros indexados a títulos; corretagem
para liquidação de títulos; subscrição de títulos; oferta de títulos; transacção de subscrição ou oferta de títulos; providenciar
informação sobre a bolsa de valores; agências de transacção de
contratos a termo de mercadorias; corretagem de seguros de
vida; subscrição de seguros de vida; agências de seguros não-vida; regularização de indemnizações de seguros não-vida;
subscrição de seguros não-vida; cálculo do valor dos prémios de
seguro; administração de edifícios; agências ou corretagem de
aluguer de edifícios; locação ou arrendamento de edifícios ou
providenciar informação sobre isso; compra e venda de edifícios
ou providenciar informação sobre isso; agências ou corretagem
para a compra e venda de edifícios; avaliação de propriedade
imobiliária ou providenciar informação sobre isso; gestão de
propriedades; agências ou corretagem para locação ou arrenda-
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紀；樓宇租賃或出租或提供相關的資訊；樓宇買賣或提供相關

mento de terrenos; locação de terrenos ou providenciar infor-

的資訊；樓宇買賣代理或經紀；不動產物業估價或提供相關的

mação sobre isso; compra e venda de terrenos ou providenciar

資訊；物業管理；土地租賃或出租代理或經紀；土地租賃或提

informação sobre isso; agências ou corretagem para a compra

供相關的資訊；土地買賣或提供相關的資訊；土地買賣代理或

ou venda de terrenos; providenciar informação sobre edifícios

經紀；提供有關樓宇或土地的資訊（不動產物業貿易）；古玩

ou terrenos (negócios de propriedade imobiliária); avaliação de

物估價或提供相關的資訊；藝術品估價或提供相關的資訊；寶

antiguidades ou providenciar informação sobre isso; avaliação

石估價或提供相關的資訊；二手車輛估價或提供相關的資訊；

de objectos de arte ou providenciar informação sobre isso; ava-

企業信用調查；稅務諮詢；稅務代理；募集慈善基金；出租紙

liação de pedras preciosas ou providenciar informação sobre

幣和硬幣點鈔處理機；出租自動提款機或自動櫃員機。

isso; avaliação de veículos usados ou providenciar informação
sobre isso; investigação sobre o crédito das empresas; consultadoria de impostos; agências de impostos; angariação de fundos
de beneficiência; aluguer de máquinas de contagem ou de tratamento de papel-moeda; aluguer de máquinas de distribuição de
numerário ou de caixas automáticas de pagamento.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色及藍色，如圖所示。

Reivindicação de cores: as cores preta e azul, tal como representadas na figura.

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權
編號：2008-079565。

商標編號：N/41924

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079565.

類別：

38

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 924

Classe

38.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：電訊（其他非廣播的）；廣播；新聞社；出租電訊設

Serviços: telecomunicações (outras que não de difusão); di-

備包括電話、傳真器具；提供聊天室及提供相關的資訊；提供

fusão; agências de notícias; aluguer de equipamento de teleco-

有關電視播放清單的資訊；透過個人電腦的通訊或提供相關的

municações incluindo aparelhos de telefone e de fax; provisão

資訊；透過帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具的通訊或提供相關

de «chatrooms» e provisão de informação sobre isso; provisão

的資訊；透過消費類視頻遊戲器具的通訊或提供相關的資訊。

de informação sobre listas de transmissões televisivas; comunicação por computadores pessoais ou provisão de informação
sobre isso; comunicação por aparelhos de jogos manuais com
ecrãs de cristal líquido e provisão de informação sobre isso;
comunicação por aparelhos de jogos de vídeo de consumo ou
provisão de informação sobre isso.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色及藍色，如圖所示。

Reivindicação de cores: as cores preta e azul, tal como representadas na figura.

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權
編號：2008-079565。

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079565.
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41

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
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Marca n.º N/41 925

Classe

41.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供圖

Serviços: provisão de imagens via comunicação através de

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供圖像；透過消費

aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provi-

類視頻遊戲器具以通訊提供圖像；透過其他通訊媒體提供圖

são de imagens via comunicação através de máquinas de jogos

像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供繪畫圖

de vídeo do tipo salão de jogos; provisão de imagens via comu-

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供繪畫圖像；透過

nicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo;

消費類視頻遊戲器具以通訊提供繪畫圖像；透過其他通訊媒體

provisão de imagens via outros meios de comunicação; provisão

提供繪畫圖像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊

de imagens pictórias via comunicação através de aparelhos de

提供音樂及聲音；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供音

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de imagens

樂及聲音；透過消費類視頻遊戲器具以通訊提供音樂及聲音；

pictórias via comunicação através de máquinas de jogos de

透過其他通訊媒體提供音樂及聲音；視頻遊戲活動項目的組

vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de imagens pictórias

織、管理或表演；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通

via comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo de

訊提供遊戲；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供遊戲；

consumo; provisão de imagens pictórias via outros meios de

透過消費類視頻遊戲器具以通訊提供遊戲；透過其他通訊媒體

comunicação; provisão de música e sons via comunicação atra-

提供遊戲；提供消費類視頻遊戲器具用遊戲；提供帶液晶體顯

vés de aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido;

示屏的手提式遊戲器具用遊戲；提供遊戲廊種類的視像遊戲機

provisão de música e sons via comunicação através de máquinas

用遊戲；出租消費類視頻遊戲器具儲存程式用的儲存載體；出

de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de música

租帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具儲存程式用的儲存載體；

e sons via comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo

出租遊戲廊種類的視像遊戲機儲存程式用的儲存載體；出租消

de consumo; provisão de música e som via outros meios de co-

費類視頻遊戲器具及遊戲廊種類的視像遊戲機；出租帶液晶體

municação; organização, gestão ou apresentação de eventos de

顯示屏的手提式遊戲器具；透過電訊網絡提供遊戲；透過通訊

jogos de vídeo; provisão de jogos via comunicações através de

網絡提供遊戲；與藝術、手工藝、運動或通識有關的教育及教

aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; pro-

學服務；電影展，電影製作，或電影發行；提供娛樂設施。

visão de jogos via comunicação através de máquinas de jogos
de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de jogos via comunicações através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo;
provisão de jogos por outros meios de comunicação; provisão
de jogos para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão
de jogos para aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal
líquido; provisão de jogos para máquinas de jogos de vídeo do
tipo de salão de jogos; aluguer de meios de armazenamento
para armazenar programas para aparelhos de jogos de vídeo de
consumo; aluguer de meios de armazenamento para armazenar
programas para aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal
líquido; aluguer de meios de armazenamento para armazenar
programas para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão
de jogos; aluguer de aparelhos de jogos de vídeo de consumo e
máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer
de aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via rede de telecomunicações; provisão de jogos
via rede de comunicações; serviços de educação e instrução
relacionados com arte, artesanato, desporto ou conhecimento
geral; exibição de filmes cinematográficos, produção de filmes
cinematográficos ou distribuição de filmes cinematográficos;
provisão de instalações de diversão.
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色及藍色，如圖所示。

Reivindicação de cores: as cores preta e azul, tal como representadas na figura.

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權

Japão; n.º de prioridade: 2008-079565.

編號：2008-079565。

商標編號：N/41926

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:

類別：

42

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 926

Classe

42.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：建築工程設計；測量；地質勘探或研究；機器、器

Serviços: projectos arquitectónicos; agrimensura; levantamen-

具、儀器（包括其部件）或由這些機器、器具及儀器組成的系

tos ou pesquisas geológicas; «designing» de máquinas, aparelhos,

統的設計；設計；提供醫生用的電腦程式；電腦軟件設計，電

instrumentos (incluindo as suas partes) ou sistemas compostos

腦編程，或電腦軟件維護；與使用、操作電腦、汽車及要求操

por tais máquinas, aparelhos e instrumentos; «designing»; provi-

作員具高水平個人知識、技巧或經驗以準確地操作的其他機器

são de programas de computador para uso médico; «design» de

有關的技術諮詢；藥品、化妝品或食品的測試、監察或研究；

software para computadores, programação de computadores, ou

樓宇建築或城市規劃的研究；預防污染的測試或研究；電力測

manutenção de software para computadores; aconselhamento

試或研究；土木工程的測試或研究；農業、畜牧業或捕漁業的

técnico relacionado com o desempenho, operação, de compu-

測試、監察或研究；機器、器具及儀器的測試或研究；出租量

tadores, de automóveis e de outras máquinas que exigem níveis

度器具；出租電腦；提供電腦程式；出租實驗室用儀器及器

altos de conhecimento pessoal, habilidade ou experiência dos

具；出租繪圖儀器；提供網頁創建或維護資訊；氣象預報及氣

operadores para terem a precisão necessária na sua operação;

象信息；提供科學技術資訊；提供測試或量度機器及儀器出租

testes, inspecção ou pesquisa de produtos farmacêuticos, cosmé-

的資訊。

ticos ou alimentos; pesquisa na construção de edifícios ou planeamento de cidades; testes ou pesquisa na prevenção de poluição; testes ou pesquisa em electricidade; testes ou pesquisa em
engenharia civil; testes, inspecção ou pesquisa em agricultura,
criação de gado ou pescarias; testes ou pesquisa em máquinas,
aparelhos e instrumentos; aluguer de aparelhos de medida; aluguer de computadores; provisão de programas de computador;
aluguer de instrumentos e aparelhos de laboratório; aluguer de
instrumentos de desenho; provisão de informação na criação ou
manutenção de «home pages»; previsões meteorológicas e informação meteorológica; provisão de informação em tecnologia
científica; provisão de informação no aluguer de máquinas e
instrumentos de testes ou de medição.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色及藍色，如圖所示。

Reivindicação de cores: as cores preta e azul, tal como representadas na figura.
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優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079565.

編號：2008-079565。

商標編號：N/41927
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類別：

9

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 927

Classe

9.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：消費類視頻遊戲器具；消費類視頻遊戲器具用程式；

Produtos: aparelhos de jogos de vídeo de consumo; programas

消費類視頻遊戲機用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; circuitos electró-

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

nicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéti-

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；消費類視頻遊戲器具用控制

cos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs,

器、操控桿及記憶卡；消費類視頻遊戲器具用的其他零件及配

DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de programas

件；帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具用程式；帶液晶體顯示屏

para máquinas de jogos de vídeo de consumo; controladores,

的手動遊戲器具用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

«joysticks» e cartões de memória para aparelhos de jogos de

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

vídeo de consumo; outras peças e acessórios para aparelhos de

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機；

jogos de vídeo de consumo; programas para aparelhos de jogos

遊戲廊種類的視像遊戲機用程式；遊戲廊種類的視像遊戲機用

manuais com ecrãs de cristal líquido; circuitos electrónicos, dis-

的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯

cos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas

讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程

magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-

式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機用的零件及配件；電

-ROMs e outros meios de armazenamento de programas para

腦；電腦用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀

aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; máqui-

記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影

nas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; programas para

碟及其他程式儲存載體；電腦用的可下載程式；電腦用的其他

máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; circuitos

程式；移動電話的遊戲程式；其他電子機器，電子器具及相應

electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos

的零件；移動電話；移動電話用帶；移動電話用的其他零件及

magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM,

配件；其他電訊機器及器具；已錄製的光碟；其他錄音盤；

CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de

節拍器；電子樂器用含自動演出程式的電子電路及唯讀記憶光

programas para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de

碟；可下載的音樂檔案；已曝光的電影膠片；已曝光的幻燈膠

jogos; peças e acessórios para máquinas de jogos de vídeo do

片；幻燈膠片框；可下載的圖像檔案；已錄製的影碟及影帶；

tipo de salão de jogos; computadores; circuitos electrónicos, dis-

電子刊物。

cos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas
magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de programas para
computadores; programas descarregáveis para computadores;
outros programas para computadores; programas de jogos para
telefones celulares; outras máquinas electrónicas, aparelhos
electrónicos e respectivas peças; telefones celulares; «straps»
para telefones celulares; outras peças e acessórios para telefones celulares; outras máquinas e aparelhos de telecomunicações;
discos compactos gravados; outros discos acústicos; metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs contendo programas de
desempenho automático para instrumentos musicais electrónicos; arquivos de música descarregáveis; filmes cinematográficos
expostos; filmes de «slide» expostos; suportes para filmes de
«slide»; arquivos de imagens descarregáveis; discos de vídeo e
fitas de vídeo gravadas; publicações electrónicas.
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商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079566.

編號：2008-079566。

商標編號：N/41928

類別：

16

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,

Marca n.º N/41 928

Classe

16.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：記事簿；機械式鉛筆；其他文具及學習材料；收藏

Produtos: blocos de notas; lápis mecânicos; outros materiais

卡；雜誌（刊物）；目錄冊；小冊子；其他印刷品；照片；相

de papelaria e de estudo; cartões coleccionáveis; revistas (publi-

架；紙軍旗；紙旗幟。

cações); catálogos; panfletos; outra matéria impressa; fotografia;
suportes para fotografia; estandartes de papel; bandeiras de papel.
A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權

商標編號：N/41929

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079566.

編號：2008-079566。

類別：

28

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 929

Classe

28.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：紙牌遊戲玩具及其配件；帶液晶體顯示屏的手提式遊

Produtos: brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; jo-

戲；帶液晶體顯示屏的手提式遊戲用的零件及配件；其他玩

gos manuais com ecrãs de cristal líquido; peças e acessórios para

具；洋娃娃；圍棋遊戲；日式遊戲紙牌（Utagaruta）；日式

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; outros brinquedos;

象棋（Shogi遊戲）；紙牌遊戲及其配件；骰子遊戲；日式骰

bonecas; «go games»; cartas de jogar japonesas («Utagaruta»);

子遊戲（Sugoroku）；骰子遊戲用骰盅；方塊牌遊戲；國際

xadrez japonês (jogos de «Shogi»); jogos de cartas e seus aces-

象棋遊戲；西洋棋（西洋棋遊戲）；魔術器具；多米諾骨牌遊

sórios; jogos de dados; jogos de dados japoneses («Sugoroku»);

戲；紙牌；日式遊戲紙牌（Hanafuda）；麻將；遊戲器具及機

copos para jogos de dados; jogos «diamond»; jogos de xadrez;

器；檯球設備；於遊樂場內使用的娛樂機器及器具（非為遊戲

damas (jogos de damas); aparelhos de prestidigitação; jogos de

廊種類的視像遊戲機）；運動設備；釣魚用裝備；收集昆蟲的

dominós; cartas de jogar; cartas de jogar japonesas («Hanafu-

用具。

da»); «mah-jong»; aparelhos e máquinas de jogos; equipamentos
de bilhar; máquinas e aparelhos de entretenimento para uso em
parques de diversão (sem serem máquinas de jogos de vídeo do
tipo de salão de jogos); equipamento desportivo; apetrechos de
pesca; implementos para coleccionar insectos.
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商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079566.

編號：2008-079566。

商標編號：N/41930

類別：

35

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 930

Classe

35.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：廣告及宣傳服務或提供相關的資訊；提供展示資訊，

Serviços: serviços de anúncios e de publicidade ou provisão

指導及組織商業展覽會；簽發商用印章或提供相關的資訊；貿

de informação sobre isso; provisão de informação na apre-

易管理分析或貿易諮詢；市場調查或提供相關的資訊；問卷調

sentação, condução e organização de exposições de comércio;

查或提供相關的資訊；提供商品銷售資訊；指導產品或服務推

emissão de selos de comércio ou provisão de informação sobre

銷用的獎賞、競賽、彩票、問卷及遊戲，或提供相關的資訊；

isso; análise de gestão de negócios ou consultadoria de negó-

簽發產品或服務推銷用的代用券或提供相關的資訊；酒店的貿

cios; pesquisa de mercado ou provisão de informação sobre isso;

易管理；提供財務聲明的製備、審計或證明資訊；職業介紹

pesquisas por questionário ou provisão de informação sobre

所；拍賣或提供相關的資訊；進出口代理；安排報紙訂閱或提

isso; provisão de informação sobre venda de mercadoria; condu-

供相關的資訊；速記服務；謄寫；文件複製；辦公室事務，如

ção de prémios, concursos, lotarias, questionários, e jogos para

文件存檔或磁帶存檔；電腦、打字機、電報機及其他類似的辦

promoção de vendas de produtos ou serviços, ou providenciar

公室用機器的操作；樓房參觀訪客的接待；提供有關樓房參觀

informação sobre isso; emissão de cupões para a promoção de

訪客接待的資訊；公共設施參觀訪客的接待；提供有關公共設

vendas de produtos ou serviços ou providenciar informação sobre isso; gestão de negócios de hotéis; providenciar informação
na preparação, auditoria ou certificação de declarações financeiras; agências de emprego; leilões ou provisão de informação
sobre isso; agências de importação-exportação; organização
de subscrições de jornais ou providenciar informação sobre
isso; serviços de estenografia; transcrição; reprodução de documentos; trabalhos de escritório, nomeadamente arquivo, em
documentos ou em fitas magnéticas; operação de computadores,
máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máquinas
de escritório similares; acolhimento de visitantes em edifícios;
providenciar informação sobre o acolhimento de visitantes em
edifícios; acolhimento de visitantes em instalações públicas;
providenciar informação sobre o acolhimento de visitantes em
instalações públicas; aluguer de material publicitário; aluguer de
máquinas de escrever, fotocopiadoras e processadores de texto;
providenciar informação sobre empregos; aluguer de máquinas
de venda automáticas; serviços de venda a retalho ou serviços
de venda por grosso para produtos de desporto; serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso para aparelhos
de jogos de vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou
serviços de venda por grosso para programas para aparelhos de
jogos de vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para circuitos electrónicos, discos mag-
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施參觀訪客接待的資訊；廣告材料出租；打字機、複印機及文

néticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas magné-

章處理器出租；提供有關僱佣的資訊；自動售賣機出租；運動

ticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs

用品的零售服務或批發服務；消費類視頻遊戲器具的零售服

e outros meios de armazenamento para armazenar programas

務或批發服務；消費類視頻遊戲器具用程式的零售服務或批

para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; serviços de venda

發服務；消費類視頻遊戲器具用的電子電路、磁碟、光碟、

a retalho e serviços de venda por grosso de controladores, «joy-

磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光

sticks» e cartões de memória para aparelhos de jogos de vídeo

碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程式儲存載體的零售服務

de consumo; serviços de venda a retalho e serviços de venda por

或批發服務；消費類視頻遊戲器具用控制器、操控桿及記憶卡

grosso de outras peças e acessórios para aparelhos de jogos de

的零售服務及批發服務；消費類視頻遊戲器具用的其他零件及

vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou serviços de

配件的零售服務及批發服務；帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具

venda por grosso de aparelhos de jogos manuais com ecrãs de

的零售服務或批發服務；帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具用程

cristal líquido; serviços de venda a retalho ou serviços de venda

式的零售服務或批發服務；帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具用

por grosso de programas para aparelhos de jogos manuais com

的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯

ecrãs de cristal líquido; serviços de venda a retalho ou serviços

讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程

de venda por grosso de circuitos electrónicos, discos magnéticos,

式儲存載體的零售服務或批發服務；帶液晶體顯示屏的手動遊

discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas magnéticas, car-

戲器具用的零件及配件的零售服務及批發服務；洋娃娃的零售

tões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros

服務或批發服務；圍棋遊戲的零售服務或批發服務；日式遊戲

meios de armazenamento para armazenar programas para apa-

紙牌（Utagaruta）的零售服務或批發服務；日式象棋（Shogi

relhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; serviços

遊戲）的零售服務或批發服務；紙牌遊戲及其配件的零售服務

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de peças e

或批發服務；骰子遊戲的零售服務或批發服務；日式骰子遊戲

acessórios para aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal

（Sugoroku）的零售服務或批發服務；骰子遊戲用骰盅的零售

líquido; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por

服務或批發服務；方塊牌遊戲的零售服務或批發服務；國際象

grosso de brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; servi-

棋遊戲的零售服務或批發服務；西洋棋（西洋棋遊戲）的零售

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de bone-

服務或批發服務；魔術器具的零售服務或批發服務；多米諾骨

cas; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso

牌遊戲的零售服務或批發服務；紙牌的零售服務或批發服務；

de «go games»; serviços de venda a retalho ou serviços de venda

日式遊戲紙牌（Hanafuda）的零售服務或批發服務；麻將的零

por grosso de cartas de jogar japonesas (Utagaruta); serviços de

售服務或批發服務；遊戲機器及器具的零售服務或批發服務；

venda a retalho ou serviços de venda por grosso de xadrez japo-

檯球設備的零售服務或批發服務；其他玩具、洋娃娃及遊戲機

nês (jogos de Shogi); serviços de venda a retalho ou serviços de

器和器具的零售服務或批發服務。

venda por grosso de jogos de cartas e seus acessórios; serviços
de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de jogos
de dados; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por
grosso de jogos de dados japoneses (Sugoroku); serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso de copos para
jogos de dados; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de jogos «diamond»; serviços de venda a retalho
ou serviços de venda por grosso de jogos de xadrez; serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso de damas (jogos de damas); serviços de venda a retalho ou serviços de venda
por grosso de aparelhos de prestidigitação; serviços de venda a
retalho ou serviços de venda por grosso de jogos de dominós;
serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de
cartas de jogar; serviços de venda a retalho ou serviços de venda
por grosso de cartas de jogar japonesas (Hanafuda); serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso de «Mah-jong»;
serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de
máquinas e aparelhos de jogos; serviços de venda a retalho ou
serviços de venda por grosso de equipamento de bilhar; serviços
de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de outros
brinquedos, bonecas, e máquinas e aparelhos de jogos.
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商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079566.

編號：2008-079566。

商標編號：N/41931

類別：

36

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 931

Classe

36.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：接受存款（包括簽發替代證券）及接受固定時間間隔

Serviços: recepção de depósitos (incluindo emissão de títulos

分期存款；借貸（財務）及票據貼現；國內結匯；債務擔保及

substitutos) e recepção de depósitos a prestações com inter-

票據承兌；證券借貸；貨幣債權的獲得及轉讓；保管有價物

valos fixos; empréstimos (financiamento) e desconto de letras;

品包括證券及貴重金屬（保險箱服務）；貨幣兌換（外幣兌

liquidações numa bolsa nacional; garantia de dívidas e aceitação

換）；金融期貨合約的行政管理；貨幣、證券、貨幣賠償、動

de facturas; empréstimos sobre títulos; aquisição e transferência

產、物業（土地）、物業地上權、物業租賃權的信託服務；債

de créditos monetários; custódia de valores incluindo títulos e

券認購代理；外匯交易；與信用狀有關的服務；分期付款經紀

metais preciosos (serviços de cofre-forte); câmbio de dinheiro

業務；簽發代用券；燃氣或電力服務收款代理；委託收取貨

(câmbio de divisas); administração de contratos financeiros de

款；證券買賣；證券指數期貨交易；證券期權交易；海外證券

futuros; serviços fiduciários de dinheiro, títulos, indemnizações

市場期貨交易；證券、證券指數期貨、證券期權及海外市場證

monetárias, bens móveis, propriedades (terrenos), direitos de

券期貨合約買賣代理或經紀；以佣金方式委託代理人在本地市

superfícies de propriedades, direitos de locação de propriedades; agências para subscrições de obrigações; transacções cambiais; serviços relacionados com letras de crédito; corretagem
para compras a prazo; emissão de «tokens»; agências de cobrança de pagamentos serviços de gás ou energia eléctrica; cobrança
à consignação do pagamento de produtos; compra e venda de
títulos; transacções de índices de títulos futuros; transacções de
opções de títulos; transacções de futuros de mercados de títulos
estrangeiros; agências ou corretagem para comércio de títulos,
futuros sobre títulos indexados (cotados), opções sobre títulos,
e contratos de futuros sobre títulos em mercados estrangeiros;
agências ou mediação para incumbir agentes da transacção mediante comissão de títulos, de futuros indexados a títulos e de
opções sobre títulos em mercados nacionais; agências ou corretagem para incumbir agentes da transacção mediante comissão
de títulos, e de futuros indexados a títulos em mercados estrangeiros; agências ou corretagem para contratos a prazo sobre
títulos, para contratos a prazo sobre futuros indexados a títulos,
para contratos a prazo sobre opções de títulos, transacções
imediatas ou a prazo de futuros indexados a títulos; corretagem
para liquidação de títulos; subscrição de títulos; oferta de títulos; transacção de subscrição ou oferta de títulos; providenciar
informação sobre a bolsa de valores; agências de transacção de
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場買賣證券、證券指數期貨及證券期權的代理或中間人；以佣

contratos a termo de mercadorias; corretagem de seguros de

金方式委託代理人在海外市場買賣證券、證券指數期貨及證券

vida; subscrição de seguros de vida; agências de seguros não-

期權的代理或經紀；證券遠期合約、證券指數期貨遠期合約、

-vida; regularização de indemnizações de seguros não-vida;

證券期權遠期合約、即期及遠期證券指數期貨交易的代理或經

subscrição de seguros não-vida; cálculo do valor dos prémios de

紀；證券結算經紀；證券承銷；證券發行；證券承銷或發行交

seguro; administração de edifícios; agências ou corretagem de

易；提供股票資訊；商品期貨交易代理；人壽保險經紀；承保

aluguer de edifícios; locação ou arrendamento de edifícios ou

人壽保險；非人壽保險代理；非人壽保險理賠；承保非人壽保

providenciar informação sobre isso; compra e venda de edifícios

險；保險費率的計算；樓宇的行政管理；樓宇出租代理或經

ou providenciar informação sobre isso; agências ou corretagem

紀；樓宇租賃或出租或提供相關的資訊；樓宇買賣或提供相關

para a compra e venda de edifícios; avaliação de propriedade

的資訊；樓宇買賣代理或經紀；不動產物業估價或提供相關的

imobiliária ou providenciar informação sobre isso; gestão de

資訊；物業管理；土地租賃或出租代理或經紀；土地租賃或提

propriedades; agências ou corretagem para locação ou arrenda-

供相關的資訊；土地買賣或提供相關的資訊；土地買賣代理或

mento de terrenos; locação de terrenos ou providenciar infor-

經紀；提供有關樓宇或土地的資訊（不動產物業貿易）；古玩

mação sobre isso; compra e venda de terrenos ou providenciar

物估價或提供相關的資訊；藝術品估價或提供相關的資訊；寶

informação sobre isso; agências ou corretagem para a compra

石估價或提供相關的資訊；二手車輛估價或提供相關的資訊；

ou venda de terrenos; providenciar informação sobre edifícios

企業信用調查；稅務諮詢；稅務代理；募集慈善基金；出租紙

ou terrenos (negócios de propriedade imobiliária); avaliação de

幣和硬幣點鈔處理機；出租自動提款機或自動櫃員機。

antiguidades ou providenciar informação sobre isso; avaliação
de objectos de arte ou providenciar informação sobre isso; avaliação de pedras preciosas ou providenciar informação sobre
isso; avaliação de veículos usados ou providenciar informação
sobre isso; investigação sobre o crédito das empresas; consultadoria de impostos; agências de impostos; angariação de fundos
de beneficiência; aluguer de máquinas de contagem ou de tratamento de papel-moeda; aluguer de máquinas de distribuição de
numerário ou de caixas automáticas de pagamento.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:

編號：2008-079566。

商標編號：N/41932

Japão; n.º de prioridade: 2008-079566.

類別：

38

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 932

Classe

38.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：電訊（其他非廣播的）；廣播；新聞社；出租電訊設

Serviços: telecomunicações (outras que não de difusão); di-

備包括電話、傳真器具；提供聊天室及提供相關的資訊；提供

fusão; agências de notícias; aluguer de equipamento de teleco-

有關電視播放清單的資訊；透過個人電腦的通訊或提供相關的

municações incluindo aparelhos de telefone e de fax; provisão

資訊；透過帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具的通訊或提供相關

de «chatrooms» e provisão de informação sobre isso; provisão

的資訊；透過消費類視頻遊戲器具的通訊或提供相關的資訊。

de informação sobre listas de transmissões televisivas; comunicação por computadores pessoais ou provisão de informação
sobre isso; comunicação por aparelhos de jogos manuais com
ecrãs de cristal líquido e provisão de informação sobre isso;
comunicação por aparelhos de jogos de vídeo de consumo ou
provisão de informação sobre isso.
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商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079566.

編號：2008-079566。

商標編號：N/41933

類別：

41

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 933

Classe

41.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供圖

Serviços: provisão de imagens via comunicação através de

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供圖像；透過消費

aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provi-

類視頻遊戲器具以通訊提供圖像；透過其他通訊媒體提供圖

são de imagens via comunicação através de máquinas de jogos

像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供繪畫圖

de vídeo do tipo salão de jogos; provisão de imagens via comu-

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供繪畫圖像；透過

nicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo;

消費類視頻遊戲器具以通訊提供繪畫圖像；透過其他通訊媒體

provisão de imagens via outros meios de comunicação; provisão

提供繪畫圖像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊

de imagens pictórias via comunicação através de aparelhos de

提供影片；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供影片；透

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de imagens

過消費類視頻遊戲器具以通訊提供影片；透過其他通訊媒體提

pictórias via comunicação através de máquinas de jogos de ví-

供影片；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供音

deo do tipo de salão de jogos; provisão de imagens pictórias via

樂及聲音；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供音樂及聲

comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consu-

音；透過消費類視頻遊戲器具以通訊提供音樂及聲音；透過其

mo; provisão de imagens pictórias via outros meios de comuni-

他通訊媒體提供音樂及聲音；視頻遊戲活動項目的組織、管理

cação; provisão de filmes via comunicação através de aparelhos

或表演；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供遊

de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de filmes

戲；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供遊戲；透過消費

via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo
de salão de jogos; provisão de filmes via comunicação através
de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de filmes
via outros meios de comunicação; provisão de música e sons
via comunicação através de aparelhos de jogos manuais com
ecrãs de cristal líquido; provisão de música e sons via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão
de jogos; provisão de música e sons via comunicação através de
aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de música e
som via outros meios de comunicação; organização, gestão ou
apresentação de eventos de jogos de vídeo; provisão de jogos
via comunicações através de aparelhos de jogos manuais com
ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos;
provisão de jogos via comunicações através de aparelhos de
jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos por outros meios
de comunicação; provisão de jogos para aparelhos de jogos de
vídeo de consumo; provisão de jogos para aparelhos de jogos
manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos para
máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer
de meios de armazenamento para armazenar programas para
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類視頻遊戲器具以通訊提供遊戲；透過其他通訊媒體提供遊

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; aluguer de meios de

戲；提供消費類視頻遊戲器具用遊戲；提供帶液晶體顯示屏的

armazenamento para armazenar programas para aparelhos de

手提式遊戲器具用遊戲；提供遊戲廊種類的視像遊戲機用遊

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; aluguer de meios de

戲；出租消費類視頻遊戲器具儲存程式用的儲存載體；出租帶

armazenamento para armazenar programas para máquinas de

液晶體顯示屏的手提式遊戲器具儲存程式用的儲存載體；出租

jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer de aparelhos

遊戲廊種類的視像遊戲機儲存程式用的儲存載體；出租消費類

de jogos de vídeo de consumo e máquinas de jogos de vídeo do

視頻遊戲器具及遊戲廊種類的視像遊戲機；出租帶液晶體顯示

tipo de salão de jogos; aluguer de aparelhos de jogos manuais

屏的手提式遊戲器具；透過電訊網絡提供遊戲；透過通訊網絡

com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via rede de tele-

提供遊戲；與藝術、手工藝、運動或通識有關的教育及教學服

comunicações; provisão de jogos via rede de comunicações; ser-

務；電影展，電影製作，或電影發行；提供娛樂設施。

viços de educação e instrução relacionados com arte, artesanato,
desporto ou conhecimento geral; exibição de filmes cinematográficos, produção de filmes cinematográficos, ou distribuição de
filmes cinematográficos; provisão de instalações de diversão.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079566.

編號：2008-079566。

商標編號：N/41934

類別：

42

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/41 934

Classe

42.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

服務：建築工程設計；測量；地質勘探或研究；機器、器

Serviços: projectos arquitectónicos; agrimensura; levantamen-

具、儀器（包括其部件）或由這些機器、器具及儀器組成的系

tos ou pesquisas geológicas; «designing» de máquinas, aparelhos,

統的設計；設計；提供醫生用的電腦程式；電腦軟件設計，電

instrumentos (incluindo as suas partes) ou sistemas compostos

腦編程，或電腦軟件維護；與使用、操作電腦、汽車及要求操

por tais máquinas, aparelhos e instrumentos; «designing»; provi-

作員具高水平個人知識、技巧或經驗以準確地操作的其他機器

são de programas de computador para uso médico; «design» de

有關的技術諮詢；藥品、化妝品或食品的測試、監察或研究；

software para computadores, programação de computadores, ou

樓宇建築或城市規劃的研究；預防污染的測試或研究；電力測

manutenção de software para computadores; aconselhamento

試或研究；土木工程的測試或研究；農業、畜牧業或捕漁業的

técnico relacionado com o desempenho, operação, de compu-

測試、監察或研究；機器、器具及儀器的測試或研究；出租量

tadores, de automóveis e de outras máquinas que exigem níveis

度器具；出租電腦；提供電腦程式；出租實驗室用儀器及器

altos de conhecimento pessoal, habilidade ou experiência dos
operadores para terem a precisão necessária na sua operação;
testes, inspecção ou pesquisa de produtos farmacêuticos, cosméticos ou alimentos; pesquisa na construção de edifícios ou planeamento de cidades; testes ou pesquisa na prevenção de poluição; testes ou pesquisa em electricidade; testes ou pesquisa em
engenharia civil; testes, inspecção ou pesquisa em agricultura,
criação de gado ou pescarias; testes ou pesquisa em máquinas,
aparelhos e instrumentos; aluguer de aparelhos de medida; aluguer de computadores; provisão de programas de computador;
aluguer de instrumentos e aparelhos de laboratório; aluguer de
instrumentos de desenho; provisão de informação na criação ou
manutenção de «home pages»; previsões meteorológicas e in-
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具；出租繪圖儀器；提供網頁創建或維護資訊；氣象預報及氣

formação meteorológica; provisão de informação em tecnologia

象信息；提供科學技術資訊；提供測試或量度機器及儀器出租

científica; provisão de informação no aluguer de máquinas e

的資訊。

instrumentos de testes ou de medição.
A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2008/09/30；優先權國家/地區：日本；優先權

商標編號：N/41936

Data de prioridade: 2008/09/30; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-079566.

編號：2008-079566。

類別：

14

申請人：翟建華，場所：澳門新口岸上海街93號A，E舖地

Marca n.º N/41 936

14.ª

E舖地下（怡德商業中心）。

下（怡德商業中心）。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/24

Data do pedido: 2009/03/24

產品：鐘錶及珠寶首飾。

Produtos: relojoaria e joalharia e bijutaria.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41937

Classe

Requerente: Chak Kin Wa, Sede: 澳門新口岸上海街93號A，

類別：

11

申請人：何培年，場所：澳門水手東街和德大廈5號一A地

Marca n.º N/41 937

Classe

11.ª

Requerente: He Peinian, Sede: 澳門水手東街和德大廈5號一
A地下。

下。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/25

Data do pedido: 2009/03/25

產品：照明電器、燈具。

Produtos: aparelhos eléctricos de iluminação, lâmpadas.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：藍色，黑色（如圖所示）。

Reivindicação de cores: azul, preto (tal como representados
na figura).

通知：根據十二月十三日第97/99/M號法令第二百零九條第

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 «semicon-

一至三款規定，刪除了“半導體電子”，因屬其他類別。

dutores eléctricos», por pertencer a outra classe.

商標編號：N/41938

類別：

14

申請人：Hearts on Fire Company, LLC, 99 Summer Street,
Boston, Massachusetts 02110, United States of America.
國籍：美國

Marca n.º N/41 938

Classe

14.ª

Requerente: Hearts on Fire Company, LLC, 99 Summer Street,
Boston, Massachusetts 02110, United States of America.
Nacionalidade: americana
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活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/25

Data do pedido: 2009/03/25

產品：珠寶及寶石。

Produtos: joalharia e pedra preciosa (gemas).

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41939

類別：

9

Marca n.º N/41 939

Classe

9.ª

申請人：HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the

Requerente: HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of

Americas, Nova Iorque, 10036 Nova Iorque, Estados Unidos

the Americas, Nova Iorque, 10036 Nova Iorque, Estados Unidos

da América.

da América.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/25

Data do pedido: 2009/03/25

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、控制（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器；

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem,

用於導電、整流、變壓、蓄電、調節或控制電流的用具及儀

de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro

器；錄製，傳送，重放聲音或影像用的器具；磁性數據載體，

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a

錄音盤；自動分發器和投幣啟動裝置的機械結構；現金收入記

condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação

錄機，計算機，數據處理裝置及電腦；滅火器械；投幣遊戲

ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a

機。

transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de
registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos
e mecânicos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da
informação e computadores; extintores; máquinas de jogos com
moedas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41940

類別：

28

Marca n.º N/41 940

Classe

28.ª

申請人：HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the

Requerente: HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of

Americas, Nova Iorque, 10036 Nova Iorque, Estados Unidos

the Americas, Nova Iorque, 10036 Nova Iorque, Estados Unidos

da América.

da América.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/25

Data do pedido: 2009/03/25

產品：娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；聖誕樹

Produtos: jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto
não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal.

用裝飾品。

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41941

類別：

9

申請人：JOOP! GmbH, Harvestehuder Weg 22, 20149
Hamburg, Alemanha.

Marca n.º N/41 941

Classe

9.ª

Requerente: JOOP! GmbH, Harvestehuder Weg 22, 20149
Hamburg, Alemanha.
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國籍：德國

Nacionalidade: alemã

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/25

Data do pedido: 2009/03/25

產品：眼鏡及太陽眼鏡。

Produtos: óculos e óculos de sol.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41942

類別：

14

申請人：Magazzin Group Limited, 25th Floor, 625 King’s

Marca n.º N/41 942

Classe

14.ª

Requerente: Magazzin Group Limited, 25th Floor, 625 King’s
Road, Hong Kong.

Road, Hong Kong.
國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/25

Data do pedido: 2009/03/25

產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

Produtos: metais preciosos e suas ligas e produtos nestas

有貴重金屬的物品；珠寶，首飾，寶石，鐘錶及計時儀器；全

matérias ou em plaqué não incluídos noutras classes; joalharia,

屬第14類。

bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; tudo incluído na classe 14.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41943

類別：

18

申請人：Magazzin Group Limited, 25th Floor, 625 King’s

Marca n.º N/41 943

Classe

18.ª

Requerente: Magazzin Group Limited, 25th Floor, 625 King’s
Road, Hong Kong.

Road, Hong Kong.
國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/25

Data do pedido: 2009/03/25

產品：皮革及人造皮革，箱子，手提箱，錢包及其他不屬別

Produtos: couro e imitações de couro, malas, malas de mão,

類的這些材料的製品；毛皮，動物皮，毛皮，帶毛動物皮及人

carteiras e outros produtos feitas nessas matérias não incluídos

造皮革，動物皮，毛皮，帶毛動物皮，及其他不屬別類的這些

noutras classes; pele, pele de animal; peliça, pele de animal com

材料的製品；全屬第18類。

pêlo e imitações de pele, pele de animal, peliça, pele de animal
com pêlo e outros produtos feitos nessas matérias e não incluídos noutras classes; tudo incluído na classe 18.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41944

類別：

25

申請人：Magazzin Group Limited, 25th Floor, 625 King’s
Road, Hong Kong.

Marca n.º N/41 944

Classe

25.ª

Requerente: Magazzin Group Limited, 25th Floor, 625 King’s
Road, Hong Kong.
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國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/25

Data do pedido: 2009/03/25

產品：服裝，帽，鞋；頭巾；外穿服裝產品及內衣；西服；

Produtos: vestuário, chapelaria, calçado; lenços de cabeça; ar-

襪子，緊身衣褲，襪褲，短襪，襯衣，短袖棉襯衣，短襯衣，

tigos de vestuário exterior e roupa interior; fatos; meias, collants,

襯恤，褲子，奢華配件，半截裙，連衣裙，浴袍，晚裝連衣

meias-calças, peúgas, camisas, camisolas de algodão de manga

裙，短外套，連衣褲，背心，外套（皮，皮革，防水，運動，

curta, camisolas curtas, blusas, calças, acessórios de luxo, saias,

西服，大衣），經編針織服裝產品及針織布製服裝產品，頭

vestidos, robes, vestidos de noite, casacos curtos, marcacões,

巾，披肩，領帶，浴袍，運動用衣服產品，睡衣；帽，短襪，

coletes, casacos (pele, cabedal, impermeáveis, desporto, fato, so-

腰帶，無邊圓帽，手套及圍裙，所有均作使用；牛仔褲，圍

bretudos), artigos de vestuário tricotados e artigos de vestuário

巾，泳衣，腰帶（服裝），田徑運動用鞋類，田徑運動用鞋，

em tecidos de malha, lenços de cabeça, xailes, gravatas, roupões

高爾夫球鞋，木屐，拖鞋；全屬第25類。

de banho, artigos de roupa para desporto, roupa de dormir;
chapéus, peúgas, cintos, bonés, luvas e aventais, todos para usar;
calças de ganga, cachecóis, fatos de banho, cintos (vestuário);
calçado para atletismo, sapatos para atletismo, sapatos para golfe, tamancos, chinelos; todos incluídos na classe 25.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41945

類別：

35

申請人：Magazzin Group Limited, 25th Floor, 625 King’s
Road, Hong Kong.

Marca n.º N/41 945

Classe

35.ª

Requerente: Magazzin Group Limited, 25th Floor, 625 King’s
Road, Hong Kong.

國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/25

Data do pedido: 2009/03/25

服務：零售服務；透過互聯網的零售服務；在線零售及零售

Serviços: serviços de venda a retalho; serviços de venda a re-

店的商業行政；衣服，時裝配件及珠寶的零售服務；與特許經

talho pela internet; administração comercial de venda a retalho

營有關的商業貿易管理及行政服務；特許經營的諮詢服務；貿

online e de lojas de retalho; roupas, acessórios de moda e servi-

易管理諮詢服務；市場研究及調查；貿易調查；上述提及所有

ços de venda a retalho de joalharia; gestão de negócios comer-

服務與衣服，鞋，帽，腰帶，箱子，沐浴短褲，背包，腰部用

ciais e de serviços de administração relacionados com franchise;

袋，臀部用袋，手提箱，錢包，零錢包，服裝首飾及頭髮配件

serviços de consultoria de franchise; serviços de consultoria de

有關；全屬第35類。

gerência de negócios; estudos e pesquisa de mercado; pesquisa
de negócios; todos os serviços supracitados relacionados com
roupas, calçado, chapéus, cintos, malas, calções de banho, mochilas, malas de cintura, malas de quadril, malas de mão, carteiras,
porta-moedas, jóias de traje e acessórios de cabelo; tudo incluído na classe 35.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Marca n.º N/41 946

Classe

triestrasse 8, 8604 Volketswil, Suíça.

Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, Suíça.
國籍：瑞士

Nacionalidade: suíça

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

產品：身體及美容護理用品。

Produtos: artigos para os cuidados do corpo e de beleza.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41947

3.ª

Requerente: LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A., Indus-

類別：

3

申 請 人 ： L A B O R A T O I R E S L A P R A I R I E S. A . ,

Marca n.º N/41 947

Classe

3.ª

Requerente: LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A., Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, Suíça.

Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, Suíça.
國籍：瑞士

Nacionalidade: suíça

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

產品：香料，身體及美容護理用製劑。

Produtos: perfumarias, preparações para o cuidado do corpo
e de beleza.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41948

類別：

43

申請人：OFW超市有限公司，場所：澳門紅窗門街138號至
146號保益大廈地下A舖。

Marca n.º N/41 948

Classe

43.ª

Requerente: OFW超市有限公司，Sede: 澳門紅窗門街138號
至146號保益大廈地下A舖。

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

服務：飲食供應服務，尤指透過零售場所提供食品。

Serviços: serviços de fornecimento de alimentação, nomeadamente fornecimento de produtos alimentares através de estabelecimentos retalhistas.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：綠色，如圖示。

Reivindicação de cores: verde, tal como representado na figura.

N.º 22 — 3-6-2009
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商標編號：N/41949

類別：

30

申請人：僑豐行有限公司，場所：香港新界葵涌葵喜街26-32

Marca n.º N/41 949

Classe

30.ª

Requerente: 僑豐行有限公司，Sede: 香港新界葵涌葵喜街
26-32號金髮工業大廈20樓G及H室。

號金髮工業大廈20樓G及H室。
國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

產品：咖啡；茶；可可；糖；米；木薯澱粉；西米；咖啡代

Produtos: café; chá; cacau; açúcar; arroz; tapioca; sagu; suce-

用品；麵粉及穀類製品；麵包；糕點及糖果；冰製食品；蜂

dâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais; pão;

蜜；糖漿；鮮酵母；發酵粉；食鹽；芥末；醋；沙司（調味

pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; mel; xarope de me-

品）；調味用香料；飲用冰；茶飲料；軟糖（糖果）；麵包

laço; levedura; fermento em pó; sal; mostarda; vinagre; molhos

乾；餅乾；玉米花；食用澱粉產品；馬鈴薯粉。

(condimentos); especiarias; gelo para refrescar; bebidas de chá;
bombom mole (confeitaria); pão seco; biscoitos; pipocas; produtos de amido comestíveis; pó de batata.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41950

類別：

29

申請人：僑豐行有限公司，場所：香港新界葵涌葵喜街26-32

Marca n.º N/41 950

Classe

29.ª

Requerente: 僑豐行有限公司，Sede: 香港新界葵涌葵喜街
26-32號金髮工業大廈20樓G及H室。

號金髮工業大廈20樓G及H室。
國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

產品：家禽及野味；肉汁；醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果

Produtos: aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes

和蔬菜；果凍；果醬；蜜餞；蛋；奶及乳製品；食用油和油

conservados, congelados, secos e cozidos; geleias; doces de fru-

脂；肉（非活）；肉乾；肉脯；魚（非活）；油炸土豆片；酸

ta; compotas; ovos; leite e produtos leitosos; óleos e gorduras

辣泡菜；泡菜；紫菜；海帶。

comestíveis; carne (não vivo); carne seco; polpa de carne; peixe
(não vivo); batatas fritas em fatias; piccalilli; pickles; alga; alga
castanha.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41951

類別：

30

申請人：僑豐行有限公司，場所：香港新界葵涌葵喜街26-32
號金髮工業大廈20樓G及H室。

Marca n.º N/41 951

Classe

30.ª

Requerente: 僑豐行有限公司，Sede: 香港新界葵涌葵喜街
26-32號金髮工業大廈20樓G及H室。

國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26
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產品：咖啡；茶；可可；糖；米；木薯澱粉；西米；咖啡代

Produtos: café; chá; cacau; açúcar; arroz; tapioca; sagu; sucedâ-

用品；麵粉及穀類製品；麵包；糕點及糖果；冰製食品；蜂

neos do café; farinhas e preparações feitas de cereais; pão; pas-

蜜；糖漿；鮮酵母；發酵粉；食鹽；芥末；醋；沙司（調味

telaria e confeitaria; gelados comestíveis; mel; xarope de melaço;

品）；調味用香料；飲用冰；餅乾；糕點；燕麥食品；燕麥

levedura; fermento em pó; sal; mostarda; vinagre; molhos (con-

片；由碎穀乾果和堅果製的早餐食品；穀類製品；玉米片；穀

dimentos); especiarias; gelo para refrescar; biscoitos; pastelaria;

物片；麥片；麵條；方便麵。

alimentos de aveia; flocos de aveia; alimentos de pequeno-almoço feito em apara de cereais, fruta seca e nozes; preparações feitas de cereais; flocos de milho; flocos de cereais; flocos de aveia;
talharim; talharim instantâneo.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41952

類別：

30

申請人：佛山市金城速凍食品有限公司，場所：中國廣東省

Marca n.º N/41 952

Classe

30.ª

Requerente: 佛山市金城速凍食品有限公司，Sede: 中國廣東
省佛山市南海區羅村鎮沙坑管理區養正村。

佛山市南海區羅村鎮沙坑管理區養正村。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

產品：包子；餃子；粽子；饅頭；花卷；炒飯；元宵；豆

Produtos: pão com recheio cozido a vapor; ravióis chineses;
espécie de bolo de arroz envolto em folhas de bambú ou junco

沙；豆包；蓮茸。

(pamonha chinesa); pão cozido a vapor; pão retorcido cozido a
vapor; arroz frito; bolinhas recheadas doces (yuanxiao); puré de
feijão açucarado; pão com receio de puré de feijão açucarado;
puré de semente de lótus açucarado.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41954

類別：

2

申請人：TRIANGLE COATINGS, INC., 1930 Fairway Dr
San Leandro, CA 94577 USA.

Marca n.º N/41 954

Classe

2.ª

Requerente: TRIANGLE COATINGS, INC., 1930 Fairway
Dr San Leandro, CA 94577 USA.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

N.º 22 — 3-6-2009
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產品：著色劑；顏料；食用色素；雕刻油墨；油漆；木材塗

Produtos: matérias tintoriais; tintas (cores); pigmentos comestíveis; tintas de escultura; tintas; tintas para madeira (tin-

料（油漆）；油漆黏合劑；底漆；漆；防水粉（塗料）。

tas); adesivos de tinta; tintas de base; lacas; pó impermeável
(tinta).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41955

類別：

2

申請人：TRIANGLE COATINGS, INC., 1930 Fairway Dr

Marca n.º N/41 955

Classe

2.ª

Requerente: TRIANGLE COATINGS, INC., 1930 Fairway
Dr San Leandro, CA 94577 USA.

San Leandro, CA 94577 USA.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

產品：著色劑；顏料；食用色素；雕刻油墨；油漆；木材塗

Produtos: matérias tintoriais; tintas (cores); pigmentos comestíveis; tintas de escultura; tintas; tintas para madeira (tin-

料（油漆）；油漆黏合劑；底漆；漆；防水粉（塗料）。

tas); adesivos de tinta; tintas de base; lacas; pó impermeável
(tinta).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41956

類別：

33

申請人：Podlaska Wytwornia Wodek“Polmos”Spolka

Marca n.º N/41 956

Requerente: Podlaska Wytwornia Wodek «Polmos» Spolka

國籍：波蘭

Nacionalidade: polaca

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

產品：酒精飲料。

Produtos: bebidas alcoólicas.

商標構成：

A marca consiste em:

類別：

33

申請人：Podlaska Wytwornia Wodek“Polmos”Spolka
Akcyjna, Ul. Kolejowa 10, 08110 Siedlce, Poland.

33.ª

Akcyjna, Ul. Kolejowa 10, 08110 Siedlce, Poland.

Akcyjna, Ul. Kolejowa 10, 08110 Siedlce, Poland.

商標編號：N/41957

Classe

Marca n.º N/41 957

Classe

33.ª

Requerente: Podlaska Wytwornia Wodek «Polmos» Spolka
Akcyjna, Ul. Kolejowa 10, 08110 Siedlce, Poland.

國籍：波蘭

Nacionalidade: polaca

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26
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產品：酒精飲料。

Produtos: bebidas alcoólicas.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41958

類別：

9

申請人：Koei Co., Ltd., 1-18-12 Minowa-cho, Kohoku-ku,

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日

Marca n.º N/41 958

Classe

9.ª

Requerente: Koei Co., Ltd., 1-18-12 Minowa-cho, Kohoku-ku,
Yokohama, Kanagawa, 223-8503 Japan.

Yokohama, Kanagawa, 223-8503 Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

產品：錄製、傳送、重放聲音或圖像的設備；磁性數據載

Produtos: equipamentos para o registo, as comunicações, a

體、錄音盤；電腦遊戲（包括在本類的）；視像遊戲機控制板

reprodução de som ou de imagens; suportes de registo magné-

和模塊；可下載的遊戲程式；互動式娛樂程式；預錄製遊戲程

tico, discos acústicos; jogos para computadores (incluídos nesta

式的數據載體，包括密紋光盤、密紋盤（只讀存儲器）、錄像

classe); painéis controlados e módulos para máquinas de jogos

帶、數碼光碟；電影膠片；可下載的圖像檔案；預先錄製的錄

de vídeo; programas de jogos descarregáveis; programas de en-

像光盤、錄像帶、密紋光盤、密紋盤（只讀存儲器）和數碼光

tretenimento interactivos; suportes de registo para programas

碟；電腦軟件；運行電腦和視像遊戲的電子儀器和設備。

de jogos pré-gravados, incluindo discos compactos de LP, discos de LP (armazenamento apenas de leitura), fitas de vídeo,
discos ópticos digitais; filmes cinematográficos; arquivos de
imagens descarregáveis; discos ópticos de vídeo, fitas de vídeo,
discos compactos de LP, discos de LP (armazenamento apenas
de leitura) e discos ópticos digitais pré-gravados; software de
computador; instrumentos e equipamentos electrónicos para
operação de computador e de jogos de vídeo.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41959

類別：

41

申請人：Koei Co., Ltd., 1-18-12 Minowa-cho, Kohoku-ku,
Yokohama, Kanagawa, 223-8503 Japan.

Marca n.º N/41 959
Yokohama, Kanagawa, 223-8503 Japan.
Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

服務：通過電腦網路提供遊戲、圖像和聲音；通過電腦網路

41.ª

Requerente: Koei Co., Ltd., 1-18-12 Minowa-cho, Kohoku-ku,

國籍：日本

提供遊戲信息；通過移動電話提供遊戲、圖像和聲音。

Classe

Serviços: fornecimento de jogos, imagens e som através de
rede de computador; fornecimento de informações de jogos
através de rede de computador; fornecimento de jogos, imagens
e som através de telefones celulares.
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41963

類別：

5

申請人：VALIO LTD., Meijeritie 6, FI-00370 Helsínquia,

Marca n.º N/41 963

Classe

5.ª

Requerente: VALIO LTD., Meijeritie 6, FI-00370 Helsínquia,
Finlândia.

Finlândia.
國籍：芬蘭

Nacionalidade: finlandesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

產品：藥劑及獸醫；醫用衛生製劑；醫用營養品，嬰兒食

Produtos: preparações farmacêuticas e veterinárias; prepa-

品；膏藥，繃敷材料；牙科用料，牙蠟；消毒劑；消滅蛔蟲製

rações higiénicas para fins medicinais; substâncias dietéticas

劑；殺真菌劑，除莠劑。

adaptadas para uso médico, alimentos para bebés; emplastros,
material para pensos; material dentário, cera dentária; desinfectantes; preparações para destruição dos vermes; fungicidas,
herbicidas.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/10/10；優先權國家/地區：芬蘭；優先權

Data de prioridade: 2008/10/10; País/Território de prioridade:
Finlândia; n.º de prioridade: T200803456.

編號：T200803456。

商標編號：N/41964

類別：

29

申請人：VALIO LTD., Meijeritie 6, FI-00370 Helsínquia,
Finlândia.

Marca n.º N/41 964

Classe

29.ª

Requerente: VALIO LTD., Meijeritie 6, FI-00370 Helsínquia,
Finlândia.

國籍：芬蘭

Nacionalidade: finlandesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

產品：肉、魚、家禽及野味；肉汁；保存裝、冷凍、乾製及

Produtos: carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; vege-

煮熟的蔬菜及水果；果凍，榅桲果醬及蜜餞；蛋，奶及乳製

tais e frutas em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias,

品；蔬菜油及油脂。

marmeladas e compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e
gorduras vegetais.

商標構成：

A marca consiste em:

7182
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優先權日期：2008/10/10；優先權國家/地區：芬蘭；優先權
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商標編號：N/41965
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類別：

32

申請人：VALIO LTD., Meijeritie 6, FI-00370 Helsínquia,

Marca n.º N/41 965

Classe

32.ª

Requerente: VALIO LTD., Meijeritie 6, FI-00370 Helsínquia,
Finlândia.

Finlândia.
國籍：芬蘭

Nacionalidade: finlandesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

產品：啤酒；礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料；水果

Produtos: cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; sumos de frutas e bebidas de frutas; xaro-

汁及水果飲料；糖漿及其他製飲料用製劑。

pes e outras preparações para fazer bebidas.
A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2008/10/10；優先權國家/地區：芬蘭；優先權

商標編號：N/41981

Data de prioridade: 2008/10/10; País/Território de prioridade:
Finlândia; n.º de prioridade: T200803456.

編號：T200803456。

類別：

41

Marca n.º N/41 981

Classe

41.ª

申請人：Taipa Village Entretenimento Limitada, Avenida

Requerente: Taipa Village Entretenimento Limitada, Avenida

da Amizade, n.º 918 World Trade Center 14.º andar AB, Macau.

da Amizade, n.º 918 World Trade Center, 14.º andar AB, Macau.

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

服務：娛樂。

Serviços: entretenimento.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41982

類別：

41

Marca n.º N/41 982

Classe

41.ª

申請人：Taipa Village Entretenimento Limitada, Avenida

Requerente: Taipa Village Entretenimento Limitada, Avenida

da Amizade, n.º 918 World Trade Center 14.º andar AB, Macau.

da Amizade, n.º 918 World Trade Center, 14.º andar AB, Macau.

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

服務：娛樂。

Serviços: entretenimento.
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41983

類別：

41

Marca n.º N/41 983

Classe

41.ª

申請人：Taipa Village Entretenimento Limitada, Avenida

Requerente: Taipa Village Entretenimento Limitada, Avenida

da Amizade, n.º 918 World Trade Center 14.º andar AB, Macau.

da Amizade, n.º 918 World Trade Center, 14.º andar AB, Macau.

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

服務：娛樂。

Serviços: entretenimento.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41984

類別：

41

Marca n.º N/41 984

Classe

41.ª

申請人：Taipa Village Entretenimento Limitada, Avenida

Requerente: Taipa Village Entretenimento Limitada, Avenida

da Amizade, n.º 918 World Trade Center 14.º andar AB, Macau.

da Amizade, n.º 918 World Trade Center, 14.º andar AB, Macau.

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

服務：娛樂。

Serviços: entretenimento.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41985

類別：

41

Marca n.º N/41 985

Classe

41.ª

申請人：Taipa Village Entretenimento Limitada, Avenida

Requerente: Taipa Village Entretenimento Limitada, Avenida

da Amizade, n.º 918 World Trade Center 14.º andar AB, Macau.

da Amizade, n.º 918 World Trade Center, 14.º andar AB, Macau.

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

服務：娛樂。

Serviços: entretenimento.

商標構成：

A marca consiste em:

7184
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41

申請人：Taipa Village Entretenimento Limitada, Avenida
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Marca n.º N/41 986

Classe

da Amizade, n.º 918 World Trade Center, 14.º andar AB, Macau.

da Amizade, n.º 918 World Trade Center 14 and. AB, Macau.
國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/26

Data do pedido: 2009/03/26

服務：娛樂。

Serviços: entretenimento.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41987

類別：

35

申請人：OFW超市有限公司，場所：澳門紅窗門街138號至
146號保益大廈地下A舖。

Marca n.º N/41 987

Classe

35.ª

Requerente: OFW超市有限公司，Sede: 澳門紅窗門街138號
至146號保益大廈地下A舖。

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

服務：超級市場的零售服務。

Serviços: serviços de venda a retalho de supermercado.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：綠色。

Reivindicação de cores: verde.

商標編號：N/41988

41.ª

Requerente: Taipa Village Entretenimento Limitada, Avenida

類別：

7

申請人：上海力申科學儀器有限公司，場所：中國上海市青
浦區重固鎮青安路1588號。

Marca n.º N/41 988

Classe

7.ª

Requerente: Shanghai Lishen Scientific Equipment Co., Ltd.,
N.º 1588, Qing An Road, Zhong Gu Town, Qing Pu, Shanghai201706, P.R. China.

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：製藥加工工業機器；製藥劑專用離心機（不包括化工

Produtos: máquinas para indústria de transformação de fabri-

通用的離心機）；泵（機器）；壓縮機（機器）；鼓風機；閥

cação de medicamentos; centrifugadoras de uso exclusivo para

（機器零件）；液壓元件（不包括車輛液壓系統）；氣動元

fabrico de preparações farmacêuticas (não incluindo as centri-

件；離心機；離心機（機器）。

fugadoras de uso corrente para indústria química), bombas (máquinas); compressores (máquinas); ventiladores; válvulas (peças
de máquinas); componentes de pressão líquida (não incluindo o
sistema de pressão líquida de veículo); elementos pneumáticos;
centrifugadoras; centrifugadoras (máquinas).

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/41989

類別：

28

申請人：安踏（中國）有限公司，場所：中國福建省晉江市

Marca n.º N/41 989

Classe

28.ª

Requerente: ANTA (CHINA) CO., LTD., Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, China.

池店鎮東山工業區。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：娛樂品；玩具；不屬別類的體育及運動用品；聖誕樹

Produtos: jogos; brinquedos; artigos de ginástica e de desporto
não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal.

用裝飾品。

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41990

類別：

18

申請人：安踏（中國）有限公司，場所：中國福建省晉江市

Marca n.º N/41 990

Classe

18.ª

Requerente: ANTA (CHINA) CO., LTD., Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, China.

池店鎮東山工業區。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，

Produtos: couro e imitação de couro, produtos nestas matérias
não incluídos noutras classes, peles de animais, malas de viagem

毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，鞭和馬具。

e malas de mão, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas,
chicotes e selaria.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41991

類別：

25

申請人：安踏（中國）有限公司，場所：中國福建省晉江市
池店鎮東山工業區。

Marca n.º N/41 991

Classe

25.ª

Requerente: ANTA (CHINA) CO., LTD., Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, China.

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：服裝；鞋；帽。

Produtos: vestuário; calçado; chapelaria.

商標構成：

A marca consiste em:

7186

商標編號：N/41992

澳門特別行政區公報——第二組
類別：

18

申請人：安踏（中國）有限公司，場所：中國福建省晉江市
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Marca n.º N/41 992

Classe

18.ª

Requerente: ANTA (CHINA) CO., LTD., Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, China.

池店鎮東山工業區。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，

Produtos: couro e imitação de couro, produtos nestas matérias
não incluídos noutras classes, peles de animais, malas de viagem

毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，鞭和馬具。

e malas de mão, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas,
chicotes e selaria.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41993

類別：

25

申請人：安踏（中國）有限公司，場所：中國福建省晉江市

Marca n.º N/41 993

25.ª

trial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, China.

池店鎮東山工業區。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：服裝；鞋；帽。

Produtos: vestuário; calçado; chapelaria.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41994

Classe

Requerente: ANTA (CHINA) CO., LTD., Dongshan Indus-

類別：

28

申請人：安踏（中國）有限公司，場所：中國福建省晉江市
池店鎮東山工業區。

Marca n.º N/41 994

Classe

28.ª

Requerente: ANTA (CHINA) CO., LTD., Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, China.

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：娛樂品；玩具；不屬別類的體育及運動用品；聖誕樹

Produtos: jogos; brinquedos; artigos de ginástica e de desporto

用裝飾品。
商標構成：

não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal.
A marca consiste em:
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商標編號：N/41995

類別：

18

申請人：安踏（中國）有限公司，場所：中國福建省晉江市

Marca n.º N/41 995

Classe

18.ª

Requerente: ANTA (CHINA) CO., LTD., Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, China.

池店鎮東山工業區。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，

Produtos: couro e imitação de couro, produtos nestas matérias
não incluídos noutras classes, peles de animais, malas de viagem

毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，鞭和馬具。

e malas de mão, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas,
chicotes e selaria.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41996

類別：

25

申請人：安踏（中國）有限公司，場所：中國福建省晉江市

Marca n.º N/41 996

25.ª

Requerente: ANTA (CHINA) CO., LTD., Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, China.

池店鎮東山工業區。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：服裝；鞋；帽。

Produtos: vestuário; calçado; chapelaria.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/41997

Classe

類別：

28

申請人：安踏（中國）有限公司，場所：中國福建省晉江市

Marca n.º N/41 997

Classe

28.ª

Requerente: ANTA (CHINA) CO., LTD., Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, China.

池店鎮東山工業區。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：娛樂品；玩具；不屬別類的體育及運動用品；聖誕樹

Produtos: jogos; brinquedos; artigos de ginástica e de desporto
não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal.

用裝飾品。

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/41998

類別：

30

Marca n.º N/41 998

Classe

30.ª

申請人：吳富國，場所：氹仔潮州街53號19/A。

Requerente: NG FU KUOK, Sede: 氹仔潮州街53號19/A。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27
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Produtos: alimentos para protecção da saúde (não de uso me-

產品：保健食品（非醫用）。

dicinal).
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：綠色、黃色、橙色，如圖所示。

Reivindicação de cores: verde, amarelo, cor-de-laranja, tal
como representados na figura.

商標編號：N/41999

類別：

30

Marca n.º N/41 999

Classe

30.ª

申請人：吳富國，場所：氹仔潮州街53號19/A。

Requerente: NG FU KUOK, Sede: 氹仔潮州街53號19/A。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27
Produtos: alimentos para protecção da saúde (não de uso me-

產品：保健食品（非醫用）。

dicinal).
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：金黃、藍、綠。

Reivindicação de cores: amarelo-dourado, azul, verde.

商標編號：N/42000

類別：

30

Marca n.º N/42 000

Classe

30.ª

申請人：吳富國，場所：氹仔潮州街53號19/A。

Requerente: NG FU KUOK, Sede: 氹仔潮州街53號19/A。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：保健食品（非醫用）。

Produtos: alimentos para protecção da saúde (não de uso medicinal).

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅、藍。

Reivindicação de cores: vermelho, azul.

商標編號：N/42001

類別：

30

Marca n.º N/42 001

Classe

30.ª

申請人：吳富國，場所：氹仔潮州街53號19/A。

Requerente: NG FU KUOK, Sede: 氹仔潮州街53號19/A。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa
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活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：保健食品（非醫用）。

Produtos: alimentos para protecção da saúde (não de uso medicinal).

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅、綠、藍。

Reivindicação de cores: vermelho, verde, azul.

商標編號：N/42002

類別：

35

申請人：華天龍集團有限公司，場所：澳門宋玉生廣場181-

Marca n.º N/42 002

Classe

35.ª

Requerente: 華天龍集團有限公司，Sede: 澳門宋玉生廣場
181-187號光輝集團商業中心9樓A座。

187號光輝集團商業中心9樓A座。
國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：食品及健康產品的零售及批發，進出口貿易。

Serviços: venda a retalho e por grosso de alimentos e produtos de saúde, negócios de importação e exportação.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：此商標共由幾種顏色組成：包括綠色、黃色及

Reivindicação de cores: esta marca é constituída por várias
cores: incluindo verde, amarelo e cor-de-laranja.

橙色。

商標編號：N/42003

類別：

43

申請人：Jorge Chao de Almeida, Rua de Évora, Edf. Flower
City-Lei Pou Kok, 28˚ andar «C», Taipa, Macau.

Marca n.º N/42 003

Classe

43.ª

Requerente: Jorge Chao de Almeida, Rua de Évora, Edf.
Flower City-Lei Pou Kok, 28.º andar «C», Taipa, Macau.

國籍：葡萄牙

Nacionalidade: portuguesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

服務：酒店服務；酒店及相似場所的營運；酒店預留；關於

Serviços: serviços hoteleiros; exploração de hotéis e similares;

旅遊住宿或旅遊渡假村的服務；餐飲及食品和飲料的服務，尤

reserva de hotéis; serviços relativos a instâncias ou «resorts»

指餐廳，快餐餐廳，自助餐廳，火鍋店，燒烤餐廳，食堂，小

turísticos; serviços de restauração e de comidas e bebidas, de-

吃店，酒吧及酒廊，咖啡店，茶室，糕點店，麵包店，糖果

signadamente restaurantes, restaurantes de «fast-food», «self-

店，甜品店，雪糕店，茶餐廳及其他與這些有關的服務；酒店

-service», «hotpot», cantinas, «snack bar», bares e «lounge»,
cafés, salões de chá, pastelarias, padarias, confeitarias, doçaria,
gelatarias, lanchonetes e outros com estes relacionados; serviços de portaria para hotéis; serviços de «catering», banquetes
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門房服務；備辦宴席、宴會及自助餐服務；提供食品和飲料；

e buffet; fornecimento de bebidas e comidas; fornecimento de

為常會、專業會議、社交接待、宴會及尤指籌募基金的晚宴及

facilidades e apoio a convenções, congressos, recepções sociais,

特別事項提供設施和協助；會議及特別事項用室；全屬第43

banquetes e jantares, nomeadamente de angariação de fundos, e

類。

eventos especiais; salas para reuniões e eventos especiais; tudo
incluído na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

通知：根據十二月十三日第97/99/M號法令第二百零九條第

Notificações: nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do De-

一至三款規定，刪除了“陪伴服務；美容院及理髮店服務，紋

creto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, excluiu-se «serviço de

身，修手甲，修腳甲及脫毛；健康水療按摩，按摩，土耳其

acompanhantes; serviços e salões de beleza e cabeleireiros, tatua-

浴，香薰治療”，因屬其他類別。

gem, manicure, pedicure e depilação; «health spas», massagens,
banhos turcos, aromaterapia», por pertencer a outra classe.

商標編號：N/42004

類別：

43

申請人：Jorge Chao de Almeida, Rua de Evora, Edf. Flower

Marca n.º N/42 004

Classe

43.ª

Requerente: Jorge Chao de Almeida, Rua de Évora, Edf.
Flower City-Lei Pou Kok, 28.º andar «C», Taipa, Macau.

City-Lei Pou Kok, 28˚ andar «C», Taipa, Macau.
國籍：葡萄牙

Nacionalidade: portuguesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

服務：酒店服務；酒店及相似場所的營運；酒店預留；關於

Serviços: serviços hoteleiros; exploração de hotéis e similares;

旅遊住宿或旅遊渡假村的服務；餐飲及食品和飲料的服務，尤

reserva de hotéis; serviços relativos a instâncias ou «resorts»

指餐廳，快餐餐廳，自助餐廳，火鍋店，燒烤餐廳，食堂，小

turísticos; serviços de restauração e de comidas e bebidas, de-

吃店，酒吧及酒廊，咖啡店，茶室，糕點店，麵包店，糖果

signadamente restaurantes, restaurantes de «fast-food», «self-

店，甜品店，雪糕店，茶餐廳及其他與這些有關的服務；酒店

-service», «hotpot», cantinas, «snack bar», bares e «lounge»,

門房服務；備辦宴席、宴會及自助餐服務；提供食品和飲料；

cafés, salões de chá, pastelarias, padarias, confeitarias, doçaria,

為常會、專業會議、社交接待、宴會及尤指籌募基金的晚宴及

gelatarias, lanchonetes e outros com estes relacionados; servi-

特別事項提供設施和協助；會議及特別事項用室；全屬第43

ços de portaria para hotéis; serviços de «catering», banquetes

類。

e buffet; fornecimento de bebidas e comidas; fornecimento de
facilidades e apoio a convenções, congressos, recepções sociais,
banquetes e jantares, nomeadamente de angariação de fundos, e
eventos especiais; salas para reuniões e eventos especiais; tudo
incluído na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

通知：根據十二月十三日第97/99/M號法令第二百零九條第

Notificações: nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do De-

一至三款規定，刪除了“陪伴服務；美容院及理髮店服務，紋

creto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, excluiu-se «serviço de

身，修手甲，修腳甲及脫毛；健康水療按摩，按摩，土耳其

acompanhantes; serviços e salões de beleza e cabeleireiros, tatua-

浴，香薰治療”，因屬其他類別。

gem, manicure, pedicure e depilação; «health spas», massagens,
banhos turcos, aromaterapia», por pertencer a outra classe.

商標編號：N/42005

類別：

9

Marca n.º N/42 005

Classe

9.ª

申請人：ENHANCED LIFE SERVICES LIMITED, Unit

Requerente: ENHANCED LIFE SERVICES LIMITED,

B, 10/F, TAL Building, 49 Austin Road, Tsim Sha Tsui, Hong

Unit B, 10/F, TAL Building, 49 Austin Road, Tsim Sha Tsui,

Kong.

Hong Kong.
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國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器；

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem,

用於導電、整流、變壓、蓄電、調節或控制電力的用具及儀

de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro

器；錄制、傳送或重放聲音或影象的器具；磁性數據載體、

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a con-

唱碟；自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構；現金收入記

dução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou

錄機、計算器、資訊處理用的設備和電腦；滅火器械；電子

controlo de electricidade; aparelhos para a gravação, a transmis-

刊物（可下載的）；電腦程式（軟件）；遊戲用電腦程式（軟

são ou a reprodução de som ou de imagens; suportes de registo

件）；允許收聽音樂、用於流動電話鈴聲及其他自互聯網下載

magnético, discos para gravação; distribuidores automáticos e

的各種數碼資訊的電腦程式（軟件）；電話；無線電；進入互

mecanismos para aparelhos operados por moedas; caixas regis-

聯網及其他網絡使用的器具及產品；聲音及影像錄製機及重放

tadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento

器；固定及流動電話套裝；技術資訊儀器、設備及器具裝置；

de informação e computadores; extintores; publicações elec-

視聽產品；數碼雷射影碟播放器；光碟播放器；聲音重放用器

trónicas (descarregáveis); programas de computadores («soft-

具；電訊器具及機器，包括流動電話用帶，及其相關的部件和

ware»); programas de computadores («software») para jogos;

配件；流動電話用可下載的電腦程式（軟件）；流動電話壁紙

programas de computadores («software») que permitem a audi-

用的可下載影像；流動電話鈴聲用的可下載聲音或音樂檔案；

ção de música, o uso de toques para telefones móveis e diversas

可下載的影像及影片；磁卡；記憶電子卡；全屬第9類。

outras informações digitais descarregáveis da Internet; telefones; rádios; aparelhos para uso e produtos de acesso à Internet
e a outras redes; gravadores e reprodutores de som e imagem;
conjuntos fixos e móveis de telefones; instrumentos, equipamentos, e instalações de aparelhos de informação tecnológica;
produtos áudio e vídeo; leitores de DVD, leitores de discos
compactos («CD»); aparelhos de reprodução do som; aparelhos
e máquinas de telecomunicações, incluindo fitas para telefones
móveis, assim como partes e acessórios com eles relacionados;
programas de computadores («software») descarregáveis para
telefones móveis; imagens descarregáveis para serem usadas
como wallpaper de telefones móveis; sons ou ficheiros de música descarregáveis para serem usados como toques de telefones
móveis ; imagens e filmes descarregáveis; cartões magnéticos;
cartões electrónicos de memória; tudo incluído na classe 9.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：白色和黑色。

Reivindicação de cores: branco e preto.

商標編號：N/42006

類別：

31

申請人：Nutro Products, Inc, 445 Wilson Way, City of
Industry, California 91744, United States of America.

Marca n.º N/42 006

Classe

31.ª

Requerente: Nutro Products, Inc, 445 Wilson Way, City of Industry, California 91744, United States of America.

國籍：美國

Nacionalidade: norte-americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27
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Produtos: alimentos para animais, aves e peixes e aditivos

產品：動物、家禽和魚的飼料及這些飼料的添加劑。

para esses alimentos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42007

類別：

31

申請人：Nutro Products, Inc, 445 Wilson Way, City of

Marca n.º N/42 007

Classe

31.ª

Requerente: Nutro Products, Inc, 445 Wilson Way, City of Industry, California 91744, United States of America.

Industry, California 91744, United States of America.
國籍：美國

Nacionalidade: norte-americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：動物、家禽和魚的飼料及這些飼料的添加劑。

Produtos: alimentos para animais, aves e peixes e aditivos
para esses alimentos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42008

類別：

31

申請人：Nutro Products, Inc, 445 Wilson Way, City of

Marca n.º N/42 008

Classe

31.ª

Requerente: Nutro Products, Inc, 445 Wilson Way, City of Industry, California 91744, United States of America.

Industry, California 91744, United States of America.
國籍：美國

Nacionalidade: norte-americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：動物、家禽和魚的飼料及這些飼料的添加劑。

Produtos: alimentos para animais, aves e peixes e aditivos
para esses alimentos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42009

類別：

5

申請人：太安堂集團有限公司，場所：中國廣東省汕頭市金
平區新陵路23號辦公樓。

Marca n.º N/42 009

Classe

5.ª

Requerente: Taiantang Group Co., Ltd., N.º 23 Office Building, Xinling Road, Jinping District, Shantou, Guangdong, P. R.
China.

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

產品：食用植物纖維（非營養性的）；醫用膠囊；醫用藥

Produtos: fibras vegetais comestíveis (não de natureza dietética); cápsulas para uso medicinal; pílulas para uso medicinal;
bebidas de medicamentos; preparações de vitaminas; preparações químicas para uso medicinal; pomadas para uso medicinal;

N.º 22 — 3-6-2009
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丸；藥物飲料；維生素製劑；醫用化學製劑；醫用藥膏；醫用

gorduras para uso medicinal; desinfectantes para fins higiénicos;

油脂；衛生消毒劑；消毒劑。

desinfectantes.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42010

類別：

44

申請人：太安堂集團有限公司，場所：中國廣東省汕頭市金

Marca n.º N/42 010

Classe

44.ª

Requerente: Taiantang Group Co., Ltd., N.º 23 Office Building, Xinling Road, Jinping District, Shantou, Guangdong, P. R.

平區新陵路23號辦公樓。

China.
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/27

Data do pedido: 2009/03/27

服務：醫療診所；醫療按摩；醫院；醫療護理；醫藥諮詢；

Serviços: clínicas médicas; massagens médicas; hospital; cuidados médicos; consultadoria médica; cirurgia plástica; implanta-

整形外科；頭髮移植；心理專家；療養院；美容院。

ção de cabelo; psicologista; casas de repouso; salão de beleza.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42013

類別：

9

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/42 013

Classe

9.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

產品：消費類視頻遊戲器具；消費類視頻遊戲器具用程式；

Produtos: aparelhos de jogos de vídeo de consumo; programas

消費類視頻遊戲機用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; circuitos electróni-

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

cos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos,

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；消費類視頻遊戲器具用控制

fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs,

器、操控桿及記憶卡；消費類視頻遊戲器具用的其他零件及配

DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de programas

件；帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具用程式；帶液晶體顯示屏

para máquinas de jogos de vídeo de consumo; controladores,

的手動遊戲器具用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

«joysticks» e cartões de memória para aparelhos de jogos de

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

vídeo de consumo; outras peças e acessórios para aparelhos de

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機；

jogos de vídeo de consumo; programas para aparelhos de jogos

遊戲廊種類的視像遊戲機用程式；遊戲廊種類的視像遊戲機用

manuais com ecrãs de cristal líquido; circuitos electrónicos, discos

的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯

magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs
e outros meios de armazenamento de programas para aparelhos
de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; máquinas de jogos
de vídeo do tipo de salão de jogos; programas para máquinas de
jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; circuitos electrónicos,
discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas
magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-
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讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程

-ROMs e outros meios de armazenamento de programas para

式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機用的零件及配件；電

máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; peças e

腦；電腦用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀

acessórios para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de

記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影

jogos; computadores; circuitos electrónicos, discos magnéticos,

碟及其他程式儲存載體；電腦用的可下載程式；電腦用的其他

discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas magnéticas, cartões

程式；移動電話的遊戲程式；其他電子機器，電子器具及相應

ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios

的零件；移動電話；移動電話用帶；移動電話用的其他零件及

de armazenamento de programas para computadores; programas

配件；其他電訊機器及器具；已錄製的光碟；其他錄音盤；

descarregáveis para computadores; outros programas para com-

節拍器；電子樂器用含自動演出程式的電子電路及唯讀記憶光

putadores; programas de jogos para telefones celulares; outras

碟；可下載的音樂檔案；已曝光的電影膠片；已曝光的幻燈膠

máquinas electrónicas, aparelhos electrónicos e respectivas peças;

片；幻燈膠片框；可下載的圖像檔案；已錄製的影碟及影帶；

telefones celulares; «straps» para telefones celulares; outras peças

電子刊物。

e acessórios para telefones celulares; outras máquinas e aparelhos
de telecomunicações; discos compactos gravados; outros discos
acústicos; metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs contendo programas de desempenho automático para instrumentos
musicais electrónicos; arquivos de música descarregáveis; filmes
cinematográficos expostos; filmes de «slide» expostos; suportes
para filmes de «slide»; arquivos de imagens descarregáveis; discos
de vídeo e fitas de vídeo gravadas; publicações electrónicas.
A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2008/10/01；優先權國家/地區：日本；優先權

商標編號：N/42014

Data de prioridade: 2008/10/01; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-080083.

編號：2008-080083。

類別：

16

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/42 014

Classe

16.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

產品：記事簿；機械式鉛筆；其他文具及學習材料；收藏

Produtos: blocos de notas; lápis mecânicos; outros materiais

卡；雜誌（刊物）；目錄冊；小冊子；其他印刷品；照片；相

de papelaria e de estudo; cartões coleccionáveis; revistas (publi-

架；紙軍旗；紙旗幟。

cações); catálogos; panfletos; outra matéria impressa; fotografia;
suportes para fotografia; estandartes de papel; bandeiras de papel.

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009
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優先權日期：2008/10/01；優先權國家/地區：日本；優先權

商標編號：N/42015

Data de prioridade: 2008/10/01; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-080083.

編號：2008-080083。

類別：

28

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,

Marca n.º N/42 015

Classe

28.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

產品：紙牌遊戲玩具及其配件；帶液晶體顯示屏的手提式遊

Produtos: brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; jo-

戲；帶液晶體顯示屏的手提式遊戲用的零件及配件；其他玩

gos manuais com ecrãs de cristal líquido; peças e acessórios para

具；洋娃娃；圍棋遊戲；日式遊戲紙牌（Utagaruta）；日式

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; outros brinquedos;

象棋（Shogi遊戲）；紙牌遊戲及其配件；骰子遊戲；日式骰

bonecas; «go games»; cartas de jogar japonesas («Utagaruta»);

子遊戲（Sugoroku）；骰子遊戲用骰盅；方塊牌遊戲；國際

xadrez japonês (jogos de «Shogi»); jogos de cartas e seus aces-

象棋遊戲；西洋棋（西洋棋遊戲）；魔術器具；多米諾骨牌遊

sórios; jogos de dados; jogos de dados japoneses («Sugoroku»);

戲；紙牌；日式遊戲紙牌（Hanafuda）；麻將；遊戲器具及機

copos para jogos de dados; jogos «diamond»; jogos de xadrez;

器；檯球設備；於遊樂場內使用的娛樂機器及器具（非為遊戲

damas (jogos de damas); aparelhos de prestidigitação; jogos de

廊種類的視像遊戲機）；運動設備；釣魚用裝備；收集昆蟲的

dominós; cartas de jogar; cartas de jogar japonesas («Hanafu-

用具。

da»); «mah-jong»; aparelhos e máquinas de jogos; equipamentos
de bilhar; máquinas e aparelhos de entretenimento para uso em
parques de diversão (sem serem máquinas de jogos de vídeo do
tipo de salão de jogos); equipamento desportivo; apetrechos de
pesca; implementos para coleccionar insectos.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/10/01；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/10/01; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-080083.

編號：2008-080083。

商標編號：N/42016

類別：

35

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/42 016

Classe

35.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

服務：簽發獎賞卡（忠誠卡）；廣告及宣傳服務或提供相關

Serviços: emissão de cartões de recompensa (cartões de fide-

的資訊；提供展示資訊，指導及組織商業展覽會；簽發商用印

lidade); serviços de anúncios e de publicidade ou provisão de
informação sobre isso; provisão de informação na apresentação,
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章或提供相關的資訊；貿易管理分析或貿易諮詢；市場調查或

condução e organização de exposições de comércio; emissão de

提供相關的資訊；問卷調查或提供相關的資訊；提供商品銷售

selos de comércio ou provisão de informação sobre isso; análise

資訊；指導產品或服務推銷用的獎賞、競賽、彩票、問卷及遊

de gestão de negócios ou consultadoria de negócios; pesquisa

戲，或提供相關的資訊；簽發產品或服務推銷用的代用券或提

de mercado ou provisão de informação sobre isso; pesquisas por

供相關的資訊；運動用品的零售服務或批發服務；消費類視頻

questionário ou provisão de informação sobre isso; provisão de

遊戲器具的零售服務或批發服務；消費類視頻遊戲器具用程式

informação sobre venda de mercadoria; condução de prémios,

的零售服務或批發服務；消費類視頻遊戲器具用的電子電路、

concursos, lotarias, questionários, e jogos para promoção de ven-

磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、

das de produtos ou serviços, ou providenciar informação sobre

唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程式儲存載體的

isso; emissão de cupões para a promoção de vendas de produtos

零售服務或批發服務；消費類視頻遊戲器具用控制器、操控桿

ou serviços ou providenciar informação sobre isso; serviços de

及記憶卡的零售服務及批發服務；消費類視頻遊戲器具用的其

venda a retalho ou serviços de venda por grosso para produtos

他零件及配件的零售服務及批發服務；帶液晶體顯示屏的手動

de desporto; serviços de venda a retalho ou serviços de venda

遊戲器具的零售服務或批發服務；帶液晶體顯示屏的手動遊戲

por grosso para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; ser-

器具用程式的零售服務或批發服務；帶液晶體顯示屏的手動遊

viços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para

戲器具用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀記

programas para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; ser-

憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影碟

viços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para

及其他程式儲存載體的零售服務或批發服務；帶液晶體顯示屏

circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos

的手動遊戲器具用的零件及配件的零售服務及批發服務；洋娃

ópticos magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos

娃的零售服務或批發服務；其他玩具、洋娃娃及遊戲機器和器

ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de armazena-

具的零售服務或批發服務。

mento para armazenar programas para aparelhos de jogos de
vídeo de consumo; serviços de venda a retalho e serviços de
venda por grosso de controladores, «joysticks» e cartões de memória para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; serviços de
venda a retalho e serviços de venda por grosso de outras peças e
acessórios para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso de programas
para aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido;
serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de
circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos
ópticos magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos
ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de armazenamento para armazenar programas para aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; serviços de venda a retalho
ou serviços de venda por grosso de peças e acessórios para aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso de brinquedos
de jogos de cartas e seus acessórios; serviços de venda a retalho
ou serviços de venda por grosso de bonecas; serviços de venda
a retalho ou serviços de venda por grosso de outros brinquedos,
bonecas, e máquinas e aparelhos de jogos.

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009
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優先權日期：2008/10/01；優先權國家/地區：日本；優先權

商標編號：N/42017

Data de prioridade: 2008/10/01; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-080083.

編號：2008-080083。

類別：

38

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,

Marca n.º N/42 017

Classe

38.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

服務：透過消費類視頻遊戲器具的通訊；提供有關透過消費

Serviços: comunicação por aparelhos de jogos de vídeo de

類視頻遊戲器具通訊的資訊；透過遊戲廊種類的視像遊戲機的

consumo; provisão de informação sobre comunicação por

通訊；提供有關透過遊戲廊種類的視像遊戲機通訊的資訊；透

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; comunicação por má-

過帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具的通訊；提供有關透過帶液

quinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de

晶體顯示屏的手動遊戲器具通訊的資訊；電訊（其他非廣播

informação sobre comunicação por máquinas de jogos de vídeo

的）；提供有關電視播放節目清單的資訊；廣播；新聞社；出

do tipo de salão de jogos; comunicação por aparelhos de jogos

租電訊設備包括電話、傳真器具。

manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de informação
sobre comunicação por aparelhos de jogos manuais com ecrãs
de cristal líquido; telecomunicações (outras que não de difusão);
provisão de informação sobre listas de programas de transmissões televisivas; difusão; agências de notícias; aluguer de equipamento de telecomunicações incluindo aparelhos de telefone e
de fax.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/10/01；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/10/01; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-080083.

編號：2008-080083。

商標編號：N/42018

類別：

41

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/42 018

Classe

41.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

服務：透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供圖

Serviços: provisão de imagens via comunicação através de

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供圖像；透過消費

aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provi-

類視頻遊戲器具以通訊提供圖像；透過其他通訊媒體提供圖

são de imagens via comunicação através de máquinas de jogos

像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供繪畫圖

de vídeo do tipo salão de jogos; provisão de imagens via comu-

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供繪畫圖像；透過

nicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo;

消費類視頻遊戲器具以通訊提供繪畫圖像；透過其他通訊媒體

provisão de imagens via outros meios de comunicação; provisão
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提供繪畫圖像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊

de imagens pictórias via comunicação através de aparelhos de

提供影片；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供影片；透

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de imagens

過消費類視頻遊戲器具以通訊提供影片；透過其他通訊媒體提

pictórias via comunicação através de máquinas de jogos de ví-

供影片；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供音

deo do tipo de salão de jogos; provisão de imagens pictórias via

樂及聲音；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供音樂及聲

comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consu-

音；透過消費類視頻遊戲器具以通訊提供音樂及聲音；透過其

mo; provisão de imagens pictórias via outros meios de comuni-

他通訊媒體提供音樂及聲音；視頻遊戲活動項目的組織、管理

cação; provisão de filmes via comunicação através de aparelhos

或表演；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供遊

de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de filmes

戲；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供遊戲；透過消費

via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo

類視頻遊戲器具以通訊提供遊戲；透過其他通訊媒體提供遊

de salão de jogos; provisão de filmes via comunicação através

戲；提供消費類視頻遊戲器具用遊戲；提供帶液晶體顯示屏的

de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de filmes

手提式遊戲器具用遊戲；提供遊戲廊種類的視像遊戲機用遊

via outros meios de comunicação; provisão de música e sons

戲；出租消費類視頻遊戲器具儲存程式用的儲存載體；出租帶

via comunicação através de aparelhos de jogos manuais com

液晶體顯示屏的手提式遊戲器具儲存程式用的儲存載體；出租

ecrãs de cristal líquido; provisão de música e sons via comuni-

遊戲廊種類的視像遊戲機儲存程式用的儲存載體；出租消費類

cação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão

視頻遊戲器具及遊戲廊種類的視像遊戲機；出租帶液晶體顯示

de jogos; provisão de música e sons via comunicação através de

屏的手提式遊戲器具；透過電訊網絡提供遊戲；透過通訊網絡

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de música e

提供遊戲；與藝術、手工藝、運動或通識有關的教育及教學服

som via outros meios de comunicação; organização, gestão ou

務；電影展，電影製作，或電影發行；提供娛樂設施。

apresentação de eventos de jogos de vídeo; provisão de jogos
via comunicações através de aparelhos de jogos manuais com
ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos;
provisão de jogos via comunicações através de aparelhos de
jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos por outros meios
de comunicação; provisão de jogos para aparelhos de jogos de
vídeo de consumo; provisão de jogos para aparelhos de jogos
manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos para
máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer
de meios de armazenamento para armazenar programas para
aparelhos de jogos de vídeo de consumo; aluguer de meios de
armazenamento para armazenar programas para aparelhos de
jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; aluguer de meios de
armazenamento para armazenar programas para máquinas de
jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer de aparelhos
de jogos de vídeo de consumo e máquinas de jogos de vídeo do
tipo de salão de jogos; aluguer de aparelhos de jogos manuais
com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via rede de telecomunicações; provisão de jogos via rede de comunicações; serviços de educação e instrução relacionados com arte, artesanato,
desporto ou conhecimento geral; exibição de filmes cinematográficos, produção de filmes cinematográficos, ou distribuição de
filmes cinematográficos; provisão de instalações de diversão.

商標構成：

A marca consiste em:
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優先權日期：2008/10/01；優先權國家/地區：日本；優先權

商標編號：N/42019

Data de prioridade: 2008/10/01; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-080083.

編號：2008-080083。

類別：

14

申請人：Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth Street,

Marca n.º N/42 019

Classe

14.ª

Requerente: Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth Street, Pacoima, California 91331, U.S.A.

Pacoima, California 91331, U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

產品：鐘及手錶；珠寶，項鍊，手鐲，耳環，珠寶別針，戒

Produtos: relógios e relógios de pulso; joalharia, colares,
braceletes, brincos, alfinetes de joalharia, anéis, ornamentos

指，踝飾，袖扣，垂飾；貴金屬盒。（全屬第14類商品）

de tornozelo do pé, botões de punho, pendentes, caixas em
metais preciosos (todos incluídos nos produtos da classe
14.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42020

類別：

18

申請人：Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth Street,
Pacoima, California 91331, U.S.A.

Marca n.º N/42 020

Classe

18.ª

Requerente: Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth Street, Pacoima, California 91331, U.S.A.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

產品：手提袋，錢包，皮夾，鑰匙包，信用卡夾，化妝箱，

Produtos: sacos de mão, carteiras, pastas, porta-chaves,

背包，運動包，公事包，行李箱，雨傘。（全屬第18類商品）

carteiras para cartões de crédito, estojos para cosméticos,
mochilas, sacos desportivos, pastas, malas de bagagem,
chapéus-de-chuva (todos incluídos nos produtos da classe
18.ª).

商標構成：

A marca consiste em:

7200
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類別：

25

申請人：Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth Street,
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Marca n.º N/42 021

Classe

25.ª

Requerente: Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth Street, Pacoima, California 91331, U.S.A.

Pacoima, California 91331, U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

產品：衣服，襯衫，褲子，毛衣，裙，連身女裝，外套，套

Produtos: roupas, camisolas, calças, camisolas de lã, saias, ves-

裝，領帶，皮帶，游泳衣，雨衣，睡衣；睡袍，內衣，內衣

tidos para mulher, casacos, fatos, gravatas, cinturão, fatos de ba-

褲，胸罩，襪子，針織襪，手套，禦寒用手套，圍巾；鞋襪；

nho, capas de chuva, pijamas; robes de noite, roupas interiores,

帽子。（全屬第25類商品）

roupas interiores e cuecas, soutiens, meias, meias de malha, luvas, luvas para proteger contra o frio, cachecóis; calçado e meias;
chapelaria (todos incluídos nos produtos da classe 25.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42022

類別：

35

申請人：Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth Street,

Marca n.º N/42 022

Classe

35.ª

Requerente: Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth Street, Pacoima, California 91331, U.S.A.

Pacoima, California 91331, U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

服務：服飾相關之零售店服務，服飾，皮革製品，流行配

Serviços: serviços de lojas de venda a retalho em relação ao

件，珠寶，鞋類，化妝品，個人保養品，眼鏡，行李箱，及家

vestuário e adornos, serviços de venda a retalho on-line e ser-

用產品相關之線上零售服務及郵購目錄服務。（全屬第35類服

viços de encomendas por catálogo em relação ao vestuário e

務）

adornos, artigos em couro, acessórios de moda, joalharia, calçado, cosméticos, produtos para cuidados da pele para uso pessoal,
óculos, malas de bagagem e artigos para uso doméstico (todos
incluídos nos serviços da classe 35.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42024

類別：

30

申請人：Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington 98134, United States of America.

Marca n.º N/42 024

Classe

30.ª

Requerente: Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, Washington 98134, United States of America.
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國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

產品：咖啡粉及咖啡豆，可可，茶（以草本為主及非以草

Produtos: café moído e em grão, cacau, chá (à base de ervas

本為主），不含酒精的咖啡、茶、可可、咖啡及特濃咖啡飲

e sem ser à base de ervas), bebidas não alcoólicas de café, chá,

料，以咖啡為主的不含酒精飲料，以特濃咖啡為主的不含酒精

cacau, café e expresso, bebidas não alcoólicas à base de café,

飲料，以茶為主的不含酒精飲料，巧克力及香子蘭粉，水果

bebidas não alcoólicas à base de expresso, bebidas não alcoóli-

醬汁，添加於飲料內的糖漿精，爐焗產品，如牛油蛋糕，小

cas à base de chá, chocolate e baunilha em pó, molhos de fruta,

蛋糕，餅乾，硬餅乾，糕點和麵包，三文治，早餐（小顆粒

essências em xarope para adicionar às bebidas, produtos cozidos

物），咖啡飲料，茶飲料，雪糕及冷凍糖果，巧克力，糖塊及

em forno, nomeadamente queques, bolinhos, biscoitos, bolachas,

糖果。

pastéis e pão, sanduíches, pequeno almoço (granola), bebidas de
café, bebidas de chá, sorvete de confeitaria congelada, chocolate, bombons e confeitos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42028

類別：

35

申請人：Super 8 Worldwide, Inc., 1 Sylvan Way, Parsippany,

Marca n.º N/42 028

Classe

35.ª

Requerente: Super 8 Worldwide, Inc., 1 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, United States of America.

NJ 07054, United States of America.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30

服務：特許經營服務，如提供於組織及建立酒店及汽車酒店

Serviços: serviços de franquia, nomeadamente a prestação de
assistência técnica na organização e na implantação de hotéis e

的技術輔助。

motéis.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42029

類別：

43

申請人：Super 8 Worldwide, Inc., 1 Sylvan Way, Parsippany,
NJ 07054, United States of America.

Marca n.º N/42 029
pany, NJ 07054, United States of America.
Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/30

Data do pedido: 2009/03/30
Serviços: serviços de hotel e motel, alojamento para outras
reservas.

商標構成：

43.ª

Requerente: Super 8 Worldwide, Inc., 1 Sylvan Way, Parsip-

國籍：美國

服務：酒店及汽車酒店服務，其他預留用住宿。

Classe

A marca consiste em:
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41

Marca n.º N/42 030

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日
Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
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部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42031

類別：

41

Marca n.º N/42 031

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
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空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42032

類別：

41

Marca n.º N/42 032

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso
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視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
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部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42034

類別：

41

Marca n.º N/42 034

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços re-
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談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

lativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras de

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de
azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos
e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais,
«health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colóniasde-férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços
de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços
de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto,
cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos
a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente
de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua realização e
organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado
na figura.

商標編號：N/42035

類別：

41

Marca n.º N/42 035

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
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身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado
na figura.

商標編號：N/42036

類別：

43

Marca n.º N/42 036

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42037

類別：

43

Marca n.º N/42 037

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebi-

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

da, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,
promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,
assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42038

類別：

43

Marca n.º N/42 038

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snackbar e serviços de snackbar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços
de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de
casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recep-
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備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

ções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e con-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

venções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42039

類別：

43

Marca n.º N/42 039

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebi-

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

da, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,
promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,
assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42040

類別：

43

Marca n.º N/42 040

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado
na figura.

商標編號：N/42041

類別：

43

Marca n.º N/42 041

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-
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服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado
na figura.

商標編號：N/42042

類別：

41

Marca n.º N/42 042

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

culturais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente:

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jo-

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

gos de fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

casinos e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou
a partir de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com
acesso através de rede computorizada global; jogos e apostas
ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo;
jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas
actualizações e sua disponibilização; organização e preparação
de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos
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展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produ-

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

ção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobra-

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

gem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

entretenimento cinematográfico; serviços de entretenimento

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; serviços relati-

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

vos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

periódicos; serviços relativos a música e entretenimento dispo-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

nibilizados «on-line» a partir de bases de dados informáticas, a

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações;

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diver-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

são, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e en-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

tretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais,

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

educação; serviços relativos a e para divertimento e entreteni-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

mento ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos,
actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções
teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos,
lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer
e educação, colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes;
serviços relativos a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas
desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços
de disponibilização de informação relativa a entretenimento,
desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços
relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades
desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua realização e
organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42043

類別：

41

Marca n.º N/42 043

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-
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部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42044

類別：

41

Marca n.º N/42 044

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de
computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações
e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,
apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições
com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
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網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42045

類別：

41

Marca n.º N/42 045

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

culturais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente:

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jo-

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

gos de fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

casinos e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos
através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços
de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a
partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou
a partir de outra rede de comunicações; serviços de entreteni-
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博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

mento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

acesso através de rede computorizada global; jogos e apostas

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo;

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

actualizações e sua disponibilização; organização e preparação

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produ-

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

ção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobra-

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

gem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

entretenimento cinematográfico; serviços de entretenimento

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; serviços relati-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

vos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

periódicos; serviços relativos a música e entretenimento dispo-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

nibilizados «on-line» a partir de bases de dados informáticas, a

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diver-

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

são, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e en-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

tretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais,
incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e
educação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos,
actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções
teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos,
lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer
e educação, colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes;
serviços relativos a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas
desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços
de disponibilização de informação relativa a entretenimento,
desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços
relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades
desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua realização e
organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42047

類別：

43

Marca n.º N/42 047

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços
de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
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備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42048

類別：

43

Marca n.º N/42 048

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42049

類別：

43

Marca n.º N/42 049

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial
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申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42050

類別：

41

Marca n.º N/42 050

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições
com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
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服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色、棕色。

Reivindicação de cores: cor-de-laranja, castanho, tal como representados na figura.

商標編號：N/42051

類別：

41

Marca n.º N/42 051

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial
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申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de

N.º 22 — 3-6-2009

7225

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色、棕色。

Reivindicação de cores: cor-de-laranja, castanho, tal como representados na figura.

商標編號：N/42052

類別：

41

Marca n.º N/42 052

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-
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空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色、棕色。

Reivindicação de cores: cor-de-laranja, castanho, tal como representados na figura.

商標編號：N/42053

類別：

41

Marca n.º N/42 053

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de
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據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou si-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

milares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actua-

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

lizações e sua disponibilização; organização e preparação de

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; pro-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

dução e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; servi-

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

ços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entreteni-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

mento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo;

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; ser-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

viços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da «in-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ternet» ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

cinematográficos e audiovisuais; organização e produção au-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

diovisual e multimédia; serviços de mediação para aquisição de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento;
serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo
audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação;
serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou
recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações
musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e
comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias,
jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários,
eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação,
colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos
a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de
entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços
de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização
de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura,
arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de
golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer
de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e
culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色、棕色、黑色。

Reivindicação de cores: cor-de-laranja, castanho, preto, tal
como representados na figura.

商標編號：N/42054

類別：

41

Marca n.º N/42 054

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
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括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo audiovi-

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado
na figura.

商標編號：N/42055

類別：

41

Marca n.º N/42 055

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de
bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir
de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento
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電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como repre-

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

sentados na figura.

商標編號：N/42056

類別：

41

Marca n.º N/42 056

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
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談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42057

類別：

41

Marca n.º N/42 057

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações
e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,
apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições
com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
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機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivas, culturais, recreativas e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42058

類別：

43

Marca n.º N/42 058

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-
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服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色、棕色。

Reivindicação de cores: cor-de-laranja, castanho, tal como representados na figura.

商標編號：N/42059

類別：

43

Marca n.º N/42 059

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色、棕色。

Reivindicação de cores: cor-de-laranja, castanho, tal como representados na figura.

商標編號：N/42060

類別：

43

Marca n.º N/42 060

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色、棕色。

Reivindicação de cores: cor-de-laranja, castanho, tal como representados na figura.
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Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: cor-de-laranja, castanho, preto, tal

顏色之要求：如提交圖樣所示的橙色、棕色、黑色。

como representados na figura.

商標編號：N/42062

類別：

43

Marca n.º N/42 062

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços
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備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado
na figura.

商標編號：N/42063

類別：

43

Marca n.º N/42 063

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.

商標編號：N/42064

類別：

43

Marca n.º N/42 064

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42065

類別：

43

Marca n.º N/42 065

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42066

類別：

41

Marca n.º N/42 066

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-
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務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actua-

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

lizações e sua disponibilização; organização e preparação de

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; pro-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

dução e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; servi-

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

ços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entreteni-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

mento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo;

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; ser-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

viços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da «in-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ternet» ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

cinematográficos e audiovisuais; organização e produção au-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

diovisual e multimédia; serviços de mediação para aquisição de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento;
serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos e culturais, incluindo
audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação;
serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou
recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações
musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e
comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias,
jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários,
eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação,
colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos
a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de
entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços
de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização
de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura,
arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de
golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer
de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e
culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版877C。

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 877C, tal como
representado na figura.
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商標編號：N/42067

類別：

41

Marca n.º N/42 067

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
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廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版877C。

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 877C, tal como
representado na figura.

商標編號：N/42068

類別：

41

Marca n.º N/42 068

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de
computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações
e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,
apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições
com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
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務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版877C。

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 877C, tal como
representado na figura.

商標編號：N/42069

類別：

41

Marca n.º N/42 069

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de
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據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou si-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

milares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actua-

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

lizações e sua disponibilização; organização e preparação de

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; pro-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

dução e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; servi-

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

ços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entreteni-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

mento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo;

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; ser-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

viços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da «in-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ternet» ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

cinematográficos e audiovisuais; organização e produção au-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

diovisual e multimédia; serviços de mediação para aquisição de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento;
serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo
audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação;
serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou
recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações
musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e
comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias,
jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários,
eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação,
colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos
a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de
entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços
de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização
de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura,
arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de
golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer
de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e
culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色—色版877C，黑色。

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 877C, preto, tal
como representados na figura.

商標編號：N/42070

類別：

41

Marca n.º N/42 070

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

及展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

影片及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

務；電視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

的服務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

互聯網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

攝錄機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

多媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
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間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括視

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及娛樂

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，表

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado
na figura.

商標編號：N/42071

類別：

41

Marca n.º N/42 071

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de
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網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

A marca consiste em:

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.
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Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
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身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42073

類別：

41

Marca n.º N/42 073

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições
com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

7250

澳門特別行政區公報——第二組

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42074

類別：

43

Marca n.º N/42 074

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços

N.º 22 — 3-6-2009

7251

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版877C。

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 877C, tal como
representado na figura.

商標編號：N/42075

類別：

43

Marca n.º N/42 075

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版877C。

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 877C, tal como
representado na figura.
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Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 877C, tal como

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版877C。

representado na figura.

商標編號：N/42077

類別：

43

Marca n.º N/42 077

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços
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備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版877C，黑色。

Reivindicação de cores: cinzento - pantone 877c, preto, tal
como representados na figura.

商標編號：N/42078

類別：

43

Marca n.º N/42 078

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado
na figura.

商標編號：N/42079

類別：

43

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker
House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,
Cayman Islands.

Marca n.º N/42 079

Classe

43.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker
House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,
Cayman Islands.
Nacionalidade: inglesa

國籍：英國

Actividade: comercial

活動：商業

Data do pedido: 2009/04/06

申請日期：2009/04/06
服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，
預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧
服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，
咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服
務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦
宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及
備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待
會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，
烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、
展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關
的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,
serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços
de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços
de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como repre-

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

商標編號：N/42080

sentados na figura.

類別：

43

Marca n.º N/42 080

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42081

類別：

43

Marca n.º N/42 081

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
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烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42082

類別：

41

Marca n.º N/42 082

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
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人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

商標編號：N/42083

A marca consiste em:

類別：

41

Marca n.º N/42 083

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento
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及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009

7259

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

商標編號：N/42084

類別：

41

Marca n.º N/42 084

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
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廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42085

類別：

41

Marca n.º N/42 085

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-
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表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42086

類別：

41

Marca n.º N/42 086

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir
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展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42087

類別：

41

Marca n.º N/42 087

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
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身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 186C, tal como

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色——色版186C。

representado na figura.

商標編號：N/42088

類別：

41

Marca n.º N/42 088

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
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娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色——色版186C。

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 186C, tal como
representado na figura.

商標編號：N/42089

類別：

41

Marca n.º N/42 089

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de
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據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actua-

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

lizações e sua disponibilização; organização e preparação de

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; pro-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

dução e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; servi-

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

ços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entreteni-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

mento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo;

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; ser-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

viços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da «in-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ternet» ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

cinematográficos e audiovisuais; organização e produção au-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

diovisual e multimédia; serviços de mediação para aquisição de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento;
serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo
audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação;
serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou
recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações
musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e
comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias,
jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários,
eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação,
colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos
a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de
entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços
de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização
de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura,
arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de
golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer
de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e
culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色——色版186C，白色。

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 186C, branco,
tal como representados na figura.

商標編號：N/42090

類別：

41

Marca n.º N/42 090

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-
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娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42091

類別：

41

Marca n.º N/42 091

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-
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務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Marca n.º N/42 092

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

takeaway, catering e serviços de catering; preparação de comida,

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,
promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,
assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42093

類別：

43

Marca n.º N/42 093

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de
takeaway, catering e serviços de catering; preparação de comida,
bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços
de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de
casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
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會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e con-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

venções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42094

類別：

43

Marca n.º N/42 094

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

takeaway, catering e serviços de catering; preparação de comida,

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,
promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,
assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42095

類別：

43

Marca n.º N/42 095

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial
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申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

takeaway, catering e serviços de catering; preparação de comida,

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,
promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,
assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42096

類別：

43

Marca n.º N/42 096

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

takeaway, catering e serviços de catering; preparação de comida,

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,
promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,
assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42097

類別：

43

Marca n.º N/42 097

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

takeaway, catering e serviços de catering; preparação de comida,

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,
promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,
assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 186C, tal como

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色——色版186C。

representado na figura.

商標編號：N/42098

類別：

43

Marca n.º N/42 098

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições
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服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

takeaway, catering e serviços de catering; preparação de comida,

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,
promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,
assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色——色版186C。

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 186C, tal como
representado na figura.

商標編號：N/42099

類別：

43

Marca n.º N/42 099

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

takeaway, catering e serviços de catering; preparação de comida,
bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços
de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de
casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,
promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e con-
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烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

venções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色——色版186C，白色。

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 186C, branco,
tal como representados na figura.

商標編號：N/42100

類別：

43

Marca n.º N/42 100

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

takeaway, catering e serviços de catering; preparação de comida,

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,
promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,
assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42102

類別：

35

Marca n.º N/42 102

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

de lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros co-

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

merciais, comercializando uma grande variedade de produtos,

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos
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香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

musicais e multimédia em geral, fragrâncias, produtos para

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cuidados pessoais, cosméticos, artigos para casa, arte, comi-

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

das, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

café, chá, cacau, alimentos preparados e embalados, aparelhos

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, aparelhos não eléctricos, artigos domésticos, artigos

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

para a cozinha, relógios de parede, relógios de pulso, regula-

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

dores de tempo para a cozinha, cronómetros, joalharia, livros,

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

almofadas para ratos, carteiras de bolso, carteiras para notas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para compras, carteiras, pastas, sacos para livros, malas e

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

sombrinhas, todos feitos em tecido, plástico ou cabedal, porta-

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

-chaves em cabedal, vestuário, bonés e chapéus, brinquedos,

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

incluindo ursos de peluche, animais de peluche, brinquedos de

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

peluche, bonecas e acessórios para as mesmas, ornamentos de

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

Natal; serviços de encomendas pelo correio e serviços de enco-

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

mendas por catálogo, serviços informatizados de encomendas

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

on-line, serviços informatizados de retalhista on-line, serviços
informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista
on-line e registo de prendas on-line. Serviços de escritório;
gestão de empresas; administração de empresas, designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais, gestão;
administração; assessoria e consultoria de negócios; funções de
escritório; publicidade; propaganda e marketing; serviços de
agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e
referente a todos os tipos de produtos e serviços; distribuição
de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições
para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para
terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de compras
para terceiros; relações públicas, providenciar também todos
estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet,
serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento e
emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42103

類別：

35

Marca n.º N/42 103

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: servi-

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

ços de lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comerciais, comercializando uma grande variedade de pro-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

dutos, nomeadamente lembranças, novidades, artigos para

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

prendas, roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos,

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

artigos de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, gra-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

vações musicais e multimédia em geral, fragrâncias, produtos

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

para cuidados pessoais, cosméticos, artigos para casa, arte,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fuma-

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

dores; café, chá, cacau, alimentos preparados e embalados,

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

aparelhos eléctricos, aparelhos não eléctricos, artigos domés-

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

ticos, artigos para a cozinha, relógios de parede, relógios de

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

pulso, reguladores de tempo para a cozinha, cronómetros,

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de bolso, car-

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

teiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas, sacos

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido, plás-

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

tico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

pelo correio e serviços de encomendas por catálogo, servi-

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

ços informatizados de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista on-line, serviços informatizados de
encomendas on-line, serviços de retalhista on-line e registo
de prendas on-line. Serviços de escritório; gestão de empresas; administração de empresas, designadamente serviços de
gestão hoteleira, serviços comerciais, gestão; administração;
assessoria e consultoria de negócios; funções de escritório;
publicidade; propaganda e marketing; serviços de agências
de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços; distribuição de
prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições
para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas
para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências
de emprego; agências de informação comercial; serviços
de compras para terceiros; relações públicas, providenciar
também todos estes serviços «on-line» por base de dados ou
pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e
recrutamento e emprego; comunicações, relações públicas;
tudo incluído na classe 35.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42104

類別：

35

Marca n.º N/42 104

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços
de escritório; gestão de empresas; administração de empresas,
designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios;
funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing;
serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios
de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços;
distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e
exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de
vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de
compras para terceiros; relações públicas, providenciar também
todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento
e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Classe

36.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

ção 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.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42106

類別：

36

Marca n.º N/42 106

Classe

36.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

ção 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.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42107

類別：

36

Marca n.º N/42 107

Classe

36.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

ção 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.ª

N.º 22 — 3-6-2009
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42108

類別：

39

Marca n.º N/42 108

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
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放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42109

類別：

39

Marca n.º N/42 109

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e
guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
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或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42110

類別：

39

Marca n.º N/42 110

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,
empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,
veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e
guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-
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曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42111

類別：

41

Marca n.º N/42 111

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版∕發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições
com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
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服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

商標編號：N/42112

A marca consiste em:

類別：

41

Marca n.º N/42 112

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir
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展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42113

類別：

41

Marca n.º N/42 113

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-‑9002,

-9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos à disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版∕發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos de vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribui-

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

ção de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
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部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42114

類別：

35

申請人：林文峰，場所：澳門羅理基博士大馬路第一國際商

Marca n.º N/42 114

Classe

35.ª

Requerente: Lam Man Fong, Sede: 澳門羅理基博士大馬路第
一國際商業中心24樓2405室。

業中心24樓2405室。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：電腦零售及批發。

Serviços: venda a retalho e venda por grosso de computador.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：青綠色（C：30 M：0 Y：100 K：0）。

Reivindicação de cores: verde fresco (C:30 M:0 Y:100 K:0).

商標編號：N/42115

類別：

37

申請人：林文峰，場所：澳門羅理基博士大馬路第一國際商
業中心24樓2405室。

Marca n.º N/42 115

Classe

37.ª

Requerente: Lam Man Fong, Sede: 澳門羅理基博士大馬路第
一國際商業中心24樓2405室。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：電腦維修工程及保養（不包括軟件）。

Serviços: obras de reparação e manutenção de computador
(não incluindo «software»).

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：青綠色（C：30 M：0 Y：100 K：0）。

Reivindicação de cores: verde fresco(C:30 M:0 Y:100 K:0).

N.º 22 — 3-6-2009
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商標編號：N/42116

類別：

42

申請人：林文峰，場所：澳門羅理基博士大馬路第一國際商
業中心24樓2405室。

Marca n.º N/42 116

Classe

42.ª

Requerente: Lam Man Fong, Sede: 澳門羅理基博士大馬路第
一國際商業中心24樓2405室。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：軟件開發、維護、設計。

Serviços: desenvolvimento, manutenção, concepção de software.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：青綠色（C：30 M：0 Y：100 K：0）。

Reivindicação de cores: verde fresco (C:30 M:0 Y:100 K:0).

商標編號：N/42117

類別：

25

Marca n.º N/42 117

Classe

25.ª

申請人：Einstein Progetti e Prodotti S.p.A., Via Sicilia n.º 12,

Requerente: Einstein Progetti e Prodotti S.p.A., Via Sicilia

San Giovanni in Persiceto (Bologna), Frazione San Matteo Della

n.º 12, San Giovanni in Persiceto (Bologna), Frazione San

Decima – Italy.

Matteo Della Decima – Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/31

Data do pedido: 2009/03/31

產品：服裝及內衣如襯衣，襯衫，T恤，西服，半截裙，外

Produtos: vestuário e roupa interior, nomeadamente camiso-

套，褲子，套頭衣，連衣裙，穿着夾克，頭巾及頸巾，穿着領

las, camisas, «t-shirts», fatos, saias, casacos, calças, «pullovers»,

帶，穿着腰帶，襪子，襪褲，短襪，泳衣，鞋；穿着用帽。

vestidos, jaquetas de vestir, lenços de cabeça e pescoço, gravatas,
luvas de vestir, cintos de vestir, meias, meias-calça, peúgas, fatos
de banho, calçado; chapelaria para vestir.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42118

類別：

25

Marca n.º N/42 118

Classe

25.ª

申請人：Einstein Progetti e Prodotti S.p.A., Via Sicilia n.º 12,

Requerente: Einstein Progetti e Prodotti S.p.A., Via Sicilia

San Giovanni in Persiceto (Bologna), Frazione San Matteo Della

n.º 12, San Giovanni in Persiceto (Bologna), Frazione San

Decima – Italy.

Matteo Della Decima – Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana
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活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/31

Data do pedido: 2009/03/31

產品：服裝及內衣如襯衣，襯衫，T恤，西服，半截裙，外

Produtos: vestuário e roupa interior, nomeadamente camiso-

套，褲子，套頭衣，連衣裙，穿着夾克，頭巾及頸巾，穿着領

las, camisas, «t-shirts», fatos, saias, casacos, calças, «pullovers»,

帶，穿着腰帶，襪子，襪褲，短襪，泳衣，鞋；穿着用帽。

vestidos, jaquetas de vestir, lenços de cabeça e pescoço, gravatas,
luvas de vestir, cintos de vestir, meias, meias-calça, peúgas, fatos
de banho, calçado; chapelaria para vestir.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42119

類別：

33

Marca n.º N/42 119

Classe

33.ª

申請人：Sichuan Wenjun Spirits Company Limited, n.º 33,

Requerente: Sichuan Wenjun Spirits Company Limited, n.º 33,

East Ring Road, Linqiong Town, Qionglai City, Chengdu City,

East Ring Road, Linqiong Town, Qionglai City, Chengdu City,

Sichuan Province, P.R.China.

Sichuan Province, P.R.China.

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/31

Data do pedido: 2009/03/31

產品：酒精成份高的飲料（飲料），葡萄酒，果酒（含酒

Produtos: espíritos (bebidas), vinho, extractos de fruta (al-

精），日本米酒，黃酒，酒精飲料（啤酒除外），烹調用酒，

coólicos), «sake», vinho de arroz amarelo, bebidas alcoólicas

燒酒，雞尾酒，燒酒。

(excepto cerveja), vinho para cozinhar («cooking wine»), aguardente, «cocktails», «arrack».
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42120

類別：

33

Marca n.º N/42 120

Classe

33.ª

申請人：Sichuan Wenjun Spirits Company Limited, n.º 33,

Requerente: Sichuan Wenjun Spirits Company Limited, n.º 33,

East Ring Road, Linqiong Town, Qionglai City, Chengdu City,

East Ring Road, Linqiong Town, Qionglai City, Chengdu City,

Sichuan Province, P.R.China.

Sichuan Province, P.R.China.

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/03/31

Data do pedido: 2009/03/31

產品：酒精成份高的飲料（飲料），葡萄酒，果酒（含酒

Produtos: espíritos (bebidas), vinho, extractos de fruta (al-

精），日本米酒，黃酒，酒精飲料（啤酒除外），烹調用酒，

coólicos), «sake», vinho de arroz amarelo, bebidas alcoólicas

燒酒，雞尾酒，燒酒。

(excepto cerveja), vinho para cozinhar («cooking wine»), aguardente, «cocktails», «arrack».

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009
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商標編號：N/42121

類別：

35

Marca n.º N/42 121

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços
de escritório; gestão de empresas; administração de empresas,
designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios;
funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing;
serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios
de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços;
distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e
exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de
vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de
compras para terceiros; relações públicas, providenciar também
todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento
e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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類別：
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Marca n.º N/42 122

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto,

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e multi-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

média em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista on-

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

-line, serviços informatizados de encomendas on-line, serviços
de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços de
escritório; gestão de empresas; administração de empresas, designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais,
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing; serviços
de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao
público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e
referente a todos os tipos de produtos e serviços; distribuição de
prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para
fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de compras para terceiros;
relações públicas, providenciar também todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet, serviços de gestão de
pessoal, funcionários e recrutamento e emprego; comunicações,
relações públicas; tudo incluído na classe 35.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42123

類別：

35

Marca n.º N/42 123

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

de lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros co-

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

merciais, comercializando uma grande variedade de produtos,

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

musicais e multimédia em geral, fragrâncias, produtos para

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cuidados pessoais, cosméticos, artigos para casa, arte, comi-

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

das, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

café, chá, cacau, alimentos preparados e embalados, aparelhos

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, aparelhos não eléctricos, artigos domésticos, artigos

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

para a cozinha, relógios de parede, relógios de pulso, regula-

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

dores de tempo para a cozinha, cronómetros, joalharia, livros,

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

almofadas para ratos, carteiras de bolso, carteiras para notas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para compras, carteiras, pastas, sacos para livros, malas e

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

sombrinhas, todos feitos em tecido, plástico ou cabedal, porta-

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

-chaves em cabedal, vestuário, bonés e chapéus, brinquedos,

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

incluindo ursos de peluche, animais de peluche, brinquedos de

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

peluche, bonecas e acessórios para as mesmas, ornamentos de

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

Natal; serviços de encomendas pelo correio e serviços de enco-

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

mendas por catálogo, serviços informatizados de encomendas

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

on-line, serviços informatizados de retalhista on-line, serviços
informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista
on-line e registo de prendas on-line. Serviços de escritório;
gestão de empresas; administração de empresas, designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais, gestão;
administração; assessoria e consultoria de negócios; funções de
escritório; publicidade; propaganda e marketing; serviços de
agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e
referente a todos os tipos de produtos e serviços; distribuição
de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições
para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para
terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de compras
para terceiros; relações públicas, providenciar também todos
estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet,
serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento e
emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª

7294
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A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, preto, tal como representados na figura.

色、黑色。

商標編號：N/42124
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類別：

35

Marca n.º N/42 124

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,
plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e
chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio
e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados
de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista
on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços
de escritório; gestão de empresas; administração de empresas,
designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios;
funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing;
serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios
de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços;
distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e
exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de
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諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

classe 35.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠

商標編號：N/42125

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, preto, branco, tal como representados na figura.

色、黑色、白色。

類別：

35

Marca n.º N/42 125

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio
e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados
de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista
on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços
de escritório; gestão de empresas; administração de empresas,
designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-
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服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios;

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing;

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços;
distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e
exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de
vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de
compras para terceiros; relações públicas, providenciar também
todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento
e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.

商標編號：N/42126

類別：

35

Marca n.º N/42 126

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-
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服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços
de escritório; gestão de empresas; administração de empresas,
designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios;
funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing;
serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios
de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços;
distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e
exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de
vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de
compras para terceiros; relações públicas, providenciar também
todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento
e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色、白色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42127

類別：

35

Marca n.º N/42 127

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não
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圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços
de escritório; gestão de empresas; administração de empresas,
designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios;
funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing;
serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios
de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços;
distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e
exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de
vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de
compras para terceiros; relações públicas, providenciar também
todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento
e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42128

類別：

35

Marca n.º N/42 128

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

de lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros co-

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

merciais, comercializando uma grande variedade de produtos,

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

nomeadamente lembranças, novidades, artigos para prendas,
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護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

roupas, acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

musicais e multimédia em geral, fragrâncias, produtos para

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cuidados pessoais, cosméticos, artigos para casa, arte, comi-

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

das, bebidas, charutos, cigarros e acessórios para fumadores;

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

café, chá, cacau, alimentos preparados e embalados, aparelhos

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, aparelhos não eléctricos, artigos domésticos, artigos

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

para a cozinha, relógios de parede, relógios de pulso, regula-

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

dores de tempo para a cozinha, cronómetros, joalharia, livros,

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

almofadas para ratos, carteiras de bolso, carteiras para notas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para compras, carteiras, pastas, sacos para livros, malas e

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

sombrinhas, todos feitos em tecido, plástico ou cabedal, porta-

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

-chaves em cabedal, vestuário, bonés e chapéus, brinquedos,

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

incluindo ursos de peluche, animais de peluche, brinquedos de

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

peluche, bonecas e acessórios para as mesmas, ornamentos de

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

Natal; serviços de encomendas pelo correio e serviços de enco-

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

mendas por catálogo, serviços informatizados de encomendas

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

on-line, serviços informatizados de retalhista on-line, serviços
informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista
on-line e registo de prendas on-line. Serviços de escritório;
gestão de empresas; administração de empresas, designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais, gestão;
administração; assessoria e consultoria de negócios; funções de
escritório; publicidade; propaganda e marketing; serviços de
agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e
referente a todos os tipos de produtos e serviços; distribuição
de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições
para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para
terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de compras
para terceiros; relações públicas, providenciar também todos
estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet,
serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento e
emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42129

類別：

36

Marca n.º N/42 129

Classe

36.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

ção 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.ª

商標構成：

商標編號：N/42130

A marca consiste em:

類別：

36

Marca n.º N/42 130

Classe

36.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

ção 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.ª

商標構成：

商標編號：N/42131

A marca consiste em:

類別：

36

Marca n.º N/42 131

Classe

36.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

ção 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.ª

N.º 22 — 3-6-2009
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A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠

商標編號：N/42132

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, preto, tal como representados na figura.

色、黑色。

類別：

36

Marca n.º N/42 132

Classe

36.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

ção 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.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠

商標編號：N/42133

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, preto, branco, tal como representados na figura.

色、黑色、白色。

類別：

36

Marca n.º N/42 133

Classe

36.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

ção 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.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.

商標編號：N/42134

類別：

36

Marca n.º N/42 134

Classe

36.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

ção 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.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色、白色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42135

類別：

36

Marca n.º N/42 135

Classe

36.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

ção 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.ª

N.º 22 — 3-6-2009
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42136

類別：

36

Marca n.º N/42 136

Classe

36.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：保險；金融事務；貨幣事務；不動產事務；如不動產

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,

的行政及租務服務，債務徵收，兌換服務及有價物的存放服

negócios imobiliários, designadamente serviços de administra-

務，稅務、金融、貨幣及不動產的運作，當舖，全屬第36類。

ção 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.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42137

類別：

37

Marca n.º N/42 137

Classe

37.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：樓宇建築；建築（工程服務）；保養工作；所有一般

Serviços: construção de edifícios; construções (serviços de

產品的修理服務（修復及保養）；如空氣調節、暖氣或其他設

engenheiros); trabalhos de conservação; serviços de repara-

備的修理；屋頂修理及樓宇外部覆蓋；樓宇建築的監督，樓宇

ção (restauro e conservação) de todos os produtos em geral;

的隔離；樓宇的防漏；樓宇外部表面的清潔；樓宇內部清潔；

designadamente reparação de aparelhos de ar condicionado,

腳手架、警鐘、掛牆窗簾、電訊網絡或其他實用品的設置及保

aquecimentos ou outros; reparação de telhados e revestimento

養。不動產發展及住宅、工業及商業物業、辦公室、貿易中

exterior de edifícios; supervisão de construção de edifícios, iso-

心、商業倉庫、商業中心、零售及批發店、臨時住宿、酒店、

lamento de edifícios; vedação de edifícios; limpeza de superfície
exterior de edifícios; limpeza interior de edifícios; serviços de
instalação, manutenção de andaimes, alarmes, cortinas de pa-
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汽車酒店、渡假酒店、帶清潔服務的分層單位、樓宇、房屋、

redes, redes de telecomunicações ou outras utilidades. Serviços

公寓、分層單位、樓層、倉庫、工廠及綜合性住宅的建築服

de desenvolvimento imobiliário e construção de propriedade

務；不動產項目；酒店基礎服務；物業發展服務；與上述提及

residencial, industriais e comerciais, escritórios, centros de ne-

服務有關的顧問及諮詢服務，全屬第37類。

gócios, armazéns comerciais, centros comerciais, lojas de vendas
a retalho e por grosso, alojamentos temporários, hotéis, motéis,
pousadas, apartamentos com serviço de limpeza, prédios, casas,
condomínios, apartamentos, andares, armazéns, fábricas e complexos residenciais; projectos imobiliários; serviços de base hoteleira, serviços de desenvolvimento de propriedade; assessoria
e consultoria relacionadas com os serviços supramencionados,
todos incluídos na classe 37.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42138

類別：

37

Marca n.º N/42 138

Classe

37.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：樓宇建築；建築（工程服務）；保養工作；所有一般

Serviços: construção de edifícios; construções (serviços de

產品的修理服務（修復及保養）；如空氣調節、暖氣或其他設

engenheiros); trabalhos de conservação; serviços de repara-

備的修理；屋頂修理及樓宇外部覆蓋；樓宇建築的監督，樓宇

ção (restauro e conservação) de todos os produtos em geral;

的隔離；樓宇的防漏；樓宇外部表面的清潔；樓宇內部清潔；

designadamente reparação de aparelhos de ar condicionado,

腳手架、警鐘、掛牆窗簾、電訊網絡或其他實用品的設置及保

aquecimentos ou outros; reparação de telhados e revestimento

養。不動產發展及住宅、工業及商業物業、辦公室、貿易中

exterior de edifícios; supervisão de construção de edifícios, iso-

心、商業倉庫、商業中心、零售及批發店、臨時住宿、酒店、

lamento de edifícios; vedação de edifícios; limpeza de superfície

汽車酒店、渡假酒店、帶清潔服務的分層單位、樓宇、房屋、

exterior de edifícios; limpeza interior de edifícios; serviços de

公寓、分層單位、樓層、倉庫、工廠及綜合性住宅的建築服

instalação, manutenção de andaimes, alarmes, cortinas de pa-

務；不動產項目；酒店基礎服務；物業發展服務；與上述提及

redes, redes de telecomunicações ou outras utilidades. Serviços

服務有關的顧問及諮詢服務，全屬第37類。

de desenvolvimento imobiliário e construção de propriedade
residencial, industriais e comerciais, escritórios, centros de negócios, armazéns comerciais, centros comerciais, lojas de vendas
a retalho e por grosso, alojamentos temporários, hotéis, motéis,
pousadas, apartamentos com serviço de limpeza, prédios, casas,
condomínios, apartamentos, andares, armazéns, fábricas e complexos residenciais; projectos imobiliários; serviços de base hoteleira, serviços de desenvolvimento de propriedade; assessoria
e consultoria relacionadas com os serviços supramencionados,
todos incluídos na classe 37.ª

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009
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商標編號：N/42139

類別：

37

Marca n.º N/42 139

Classe

37.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：樓宇建築；建築（工程服務）；保養工作；所有一般

Serviços: construção de edifícios; construções (serviços de

產品的修理服務（修復及保養）；如空氣調節、暖氣或其他設

engenheiros); trabalhos de conservação; serviços de repara-

備的修理；屋頂修理及樓宇外部覆蓋；樓宇建築的監督，樓宇

ção (restauro e conservação) de todos os produtos em geral;

的隔離；樓宇的防漏；樓宇外部表面的清潔；樓宇內部清潔；

designadamente reparação de aparelhos de ar condicionado,

腳手架、警鐘、掛牆窗簾、電訊網絡或其他實用品的設置及保

aquecimentos ou outros; reparação de telhados e revestimento

養。不動產發展及住宅、工業及商業物業、辦公室、貿易中

exterior de edifícios; supervisão de construção de edifícios, iso-

心、商業倉庫、商業中心、零售及批發店、臨時住宿、酒店、

lamento de edifícios; vedação de edifícios; limpeza de superfície

汽車酒店、渡假酒店、帶清潔服務的分層單位、樓宇、房屋、

exterior de edifícios; limpeza interior de edifícios; serviços de

公寓、分層單位、樓層、倉庫、工廠及綜合性住宅的建築服

instalação, manutenção de andaimes, alarmes, cortinas de pa-

務；不動產項目；酒店基礎服務；物業發展服務；與上述提及

redes, redes de telecomunicações ou outras utilidades. Serviços

服務有關的顧問及諮詢服務，全屬第37類。

de desenvolvimento imobiliário e construção de propriedade
residencial, industriais e comerciais, escritórios, centros de negócios, armazéns comerciais, centros comerciais, lojas de vendas
a retalho e por grosso, alojamentos temporários, hotéis, motéis,
pousadas, apartamentos com serviço de limpeza, prédios, casas,
condomínios, apartamentos, andares, armazéns, fábricas e complexos residenciais; projectos imobiliários; serviços de base hoteleira, serviços de desenvolvimento de propriedade; assessoria
e consultoria relacionadas com os serviços supramencionados,
todos incluídos na classe 37.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, preto, tal como representados na figura.

色、黑色。

商標編號：N/42140

類別：

37

Marca n.º N/42 140

Classe

37.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：樓宇建築；建築（工程服務）；保養工作；所有一般

Serviços: construção de edifícios; construções (serviços de

產品的修理服務（修復及保養）；如空氣調節、暖氣或其他設

engenheiros); trabalhos de conservação; serviços de repara-

備的修理；屋頂修理及樓宇外部覆蓋；樓宇建築的監督，樓宇

ção (restauro e conservação) de todos os produtos em geral;

的隔離；樓宇的防漏；樓宇外部表面的清潔；樓宇內部清潔；

designadamente reparação de aparelhos de ar condicionado,
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腳手架、警鐘、掛牆窗簾、電訊網絡或其他實用品的設置及保

aquecimentos ou outros; reparação de telhados e revestimento

養。不動產發展及住宅、工業及商業物業、辦公室、貿易中

exterior de edifícios; supervisão de construção de edifícios, iso-

心、商業倉庫、商業中心、零售及批發店、臨時住宿、酒店、

lamento de edifícios; vedação de edifícios; limpeza de superfície

汽車酒店、渡假酒店、帶清潔服務的分層單位、樓宇、房屋、

exterior de edifícios; limpeza interior de edifícios; serviços de

公寓、分層單位、樓層、倉庫、工廠及綜合性住宅的建築服

instalação, manutenção de andaimes, alarmes, cortinas de pa-

務；不動產項目；酒店基礎服務；物業發展服務；與上述提及

redes, redes de telecomunicações ou outras utilidades. Serviços

服務有關的顧問及諮詢服務，全屬第37類。

de desenvolvimento imobiliário e construção de propriedade
residencial, industriais e comerciais, escritórios, centros de negócios, armazéns comerciais, centros comerciais, lojas de vendas
a retalho e por grosso, alojamentos temporários, hotéis, motéis,
pousadas, apartamentos com serviço de limpeza, prédios, casas,
condomínios, apartamentos, andares, armazéns, fábricas e complexos residenciais; projectos imobiliários; serviços de base hoteleira, serviços de desenvolvimento de propriedade; assessoria
e consultoria relacionadas com os serviços supramencionados,
todos incluídos na classe 37.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠

商標編號：N/42141

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, preto, branco, tal como representados na figura.

色、黑色、白色。

類別：
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Classe

37.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：樓宇建築；建築（工程服務）；保養工作；所有一般

Serviços: construção de edifícios; construções (serviços de

產品的修理服務（修復及保養）；如空氣調節、暖氣或其他設

engenheiros); trabalhos de conservação; serviços de repara-

備的修理；屋頂修理及樓宇外部覆蓋；樓宇建築的監督，樓宇

ção (restauro e conservação) de todos os produtos em geral;

的隔離；樓宇的防漏；樓宇外部表面的清潔；樓宇內部清潔；

designadamente reparação de aparelhos de ar condicionado,

腳手架、警鐘、掛牆窗簾、電訊網絡或其他實用品的設置及保

aquecimentos ou outros; reparação de telhados e revestimento

養。不動產發展及住宅、工業及商業物業、辦公室、貿易中

exterior de edifícios; supervisão de construção de edifícios, iso-

心、商業倉庫、商業中心、零售及批發店、臨時住宿、酒店、

lamento de edifícios; vedação de edifícios; limpeza de superfície
exterior de edifícios; limpeza interior de edifícios; serviços de
instalação, manutenção de andaimes, alarmes, cortinas de paredes, redes de telecomunicações ou outras utilidades. Serviços
de desenvolvimento imobiliário e construção de propriedade
residencial, industriais e comerciais, escritórios, centros de negócios, armazéns comerciais, centros comerciais, lojas de vendas
a retalho e por grosso, alojamentos temporários, hotéis, motéis,
pousadas, apartamentos com serviço de limpeza, prédios, casas,
condomínios, apartamentos, andares, armazéns, fábricas e com-
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汽車酒店、渡假酒店、帶清潔服務的分層單位、樓宇、房屋、

plexos residenciais; projectos imobiliários; serviços de base ho-

公寓、分層單位、樓層、倉庫、工廠及綜合性住宅的建築服

teleira, serviços de desenvolvimento de propriedade; assessoria

務；不動產項目；酒店基礎服務；物業發展服務；與上述提及

e consultoria relacionadas com os serviços supramencionados,

服務有關的顧問及諮詢服務，全屬第37類。

todos incluídos na classe 37.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.

商標編號：N/42142

類別：

37

Marca n.º N/42 142

Classe

37.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：樓宇建築；建築（工程服務）；保養工作；所有一般

Serviços: construção de edifícios; construções (serviços de

產品的修理服務（修復及保養）；如空氣調節、暖氣或其他設

engenheiros); trabalhos de conservação; serviços de repara-

備的修理；屋頂修理及樓宇外部覆蓋；樓宇建築的監督，樓宇

ção (restauro e conservação) de todos os produtos em geral;

的隔離；樓宇的防漏；樓宇外部表面的清潔；樓宇內部清潔；

designadamente reparação de aparelhos de ar condicionado,

腳手架、警鐘、掛牆窗簾、電訊網絡或其他實用品的設置及保

aquecimentos ou outros; reparação de telhados e revestimento

養。不動產發展及住宅、工業及商業物業、辦公室、貿易中

exterior de edifícios; supervisão de construção de edifícios, iso-

心、商業倉庫、商業中心、零售及批發店、臨時住宿、酒店、

lamento de edifícios; vedação de edifícios; limpeza de superfície

汽車酒店、渡假酒店、帶清潔服務的分層單位、樓宇、房屋、

exterior de edifícios; limpeza interior de edifícios; serviços de

公寓、分層單位、樓層、倉庫、工廠及綜合性住宅的建築服

instalação, manutenção de andaimes, alarmes, cortinas de pa-

務；不動產項目；酒店基礎服務；物業發展服務；與上述提及

redes, redes de telecomunicações ou outras utilidades. Serviços

服務有關的顧問及諮詢服務，全屬第37類。

de desenvolvimento imobiliário e construção de propriedade
residencial, industriais e comerciais, escritórios, centros de negócios, armazéns comerciais, centros comerciais, lojas de vendas
a retalho e por grosso, alojamentos temporários, hotéis, motéis,
pousadas, apartamentos com serviço de limpeza, prédios, casas,
condomínios, apartamentos, andares, armazéns, fábricas e complexos residenciais; projectos imobiliários; serviços de base hoteleira, serviços de desenvolvimento de propriedade; assessoria
e consultoria relacionadas com os serviços supramencionados,
todos incluídos na classe 37.ª

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色、白色。

A marca consiste em:

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como
representados na figura.
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Classe

37.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：樓宇建築；建築（工程服務）；保養工作；所有一般

Serviços: construção de edifícios; construções (serviços de

產品的修理服務（修復及保養）；如空氣調節、暖氣或其他設

engenheiros); trabalhos de conservação; serviços de repara-

備的修理；屋頂修理及樓宇外部覆蓋；樓宇建築的監督，樓宇

ção (restauro e conservação) de todos os produtos em geral;

的隔離；樓宇的防漏；樓宇外部表面的清潔；樓宇內部清潔；

designadamente reparação de aparelhos de ar condicionado,

腳手架、警鐘、掛牆窗簾、電訊網絡或其他實用品的設置及保

aquecimentos ou outros; reparação de telhados e revestimento

養。不動產發展及住宅、工業及商業物業、辦公室、貿易中

exterior de edifícios; supervisão de construção de edifícios, iso-

心、商業倉庫、商業中心、零售及批發店、臨時住宿、酒店、

lamento de edifícios; vedação de edifícios; limpeza de superfície

汽車酒店、渡假酒店、帶清潔服務的分層單位、樓宇、房屋、

exterior de edifícios; limpeza interior de edifícios; serviços de

公寓、分層單位、樓層、倉庫、工廠及綜合性住宅的建築服

instalação, manutenção de andaimes, alarmes, cortinas de pa-

務；不動產項目；酒店基礎服務；物業發展服務；與上述提及

redes, redes de telecomunicações ou outras utilidades. Serviços

服務有關的顧問及諮詢服務，全屬第37類。

de desenvolvimento imobiliário e construção de propriedade
residencial, industriais e comerciais, escritórios, centros de negócios, armazéns comerciais, centros comerciais, lojas de vendas
a retalho e por grosso, alojamentos temporários, hotéis, motéis,
pousadas, apartamentos com serviço de limpeza, prédios, casas,
condomínios, apartamentos, andares, armazéns, fábricas e complexos residenciais; projectos imobiliários; serviços de base hoteleira, serviços de desenvolvimento de propriedade; assessoria
e consultoria relacionadas com os serviços supramencionados,
todos incluídos na classe 37.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42144

類別：

37

Marca n.º N/42 144

Classe

37.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：樓宇建築；建築（工程服務）；保養工作；所有一般

Serviços: construção de edifícios; construções (serviços de

產品的修理服務（修復及保養）；如空氣調節、暖氣或其他設

engenheiros); trabalhos de conservação; serviços de repara-

備的修理；屋頂修理及樓宇外部覆蓋；樓宇建築的監督，樓宇

ção (restauro e conservação) de todos os produtos em geral;

的隔離；樓宇的防漏；樓宇外部表面的清潔；樓宇內部清潔；

designadamente reparação de aparelhos de ar condicionado,

腳手架、警鐘、掛牆窗簾、電訊網絡或其他實用品的設置及保

aquecimentos ou outros; reparação de telhados e revestimento

養。不動產發展及住宅、工業及商業物業、辦公室、貿易中

exterior de edifícios; supervisão de construção de edifícios, iso-

心、商業倉庫、商業中心、零售及批發店、臨時住宿、酒店、

lamento de edifícios; vedação de edifícios; limpeza de superfície
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汽車酒店、渡假酒店、帶清潔服務的分層單位、樓宇、房屋、

exterior de edifícios; limpeza interior de edifícios; serviços de

公寓、分層單位、樓層、倉庫、工廠及綜合性住宅的建築服

instalação, manutenção de andaimes, alarmes, cortinas de pa-

務；不動產項目；酒店基礎服務；物業發展服務；與上述提及

redes, redes de telecomunicações ou outras utilidades. Serviços

服務有關的顧問及諮詢服務，全屬第37類。

de desenvolvimento imobiliário e construção de propriedade
residencial, industriais e comerciais, escritórios, centros de negócios, armazéns comerciais, centros comerciais, lojas de vendas
a retalho e por grosso, alojamentos temporários, hotéis, motéis,
pousadas, apartamentos com serviço de limpeza, prédios, casas,
condomínios, apartamentos, andares, armazéns, fábricas e complexos residenciais; projectos imobiliários; serviços de base hoteleira, serviços de desenvolvimento de propriedade; assessoria
e consultoria relacionadas com os serviços supramencionados,
todos incluídos na classe 37.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42145

類別：

39

Marca n.º N/42 145

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turística; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,
empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,
veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e
guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-
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曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

gem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42146

類別：

39

Marca n.º N/42 146

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turística; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências
de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,
empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,
veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e
guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
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站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42147

類別：

39

Marca n.º N/42 147

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turística; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselhamento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de
informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou
mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências
de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

7312

澳門特別行政區公報——第二組

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, preto, tal como representados na figura.

色、黑色。

商標編號：N/42148

類別：

39

Marca n.º N/42 148

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-
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與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turística; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, preto, branco, tal como representados na figura.

色、黑色、白色。

商標編號：N/42149

類別：

39

Marca n.º N/42 149

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

7314

澳門特別行政區公報——第二組

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turística; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

A marca consiste em:

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.
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商標編號：N/42150

類別：

39

Marca n.º N/42 150

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazena-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

mento de mercadorias; organização de viagens. Transportes e

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

entreposto, nomeadamente: organização de viagens e trans-

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

portes; agências de turismo e de viagens; organização; planea-

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

mento e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acompanha-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

mento de viajantes; visitas turísticos; reservas para transportes

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

e viagens; serviços de guia turístico; serviços de porteiro, servi-

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

ços de emissão de bilhetes (para transportes e viagens); servi-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

ços de aconselhamento e consultoria relativa a viagens e trans-

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

portes; serviços de informações relativas a viagens ou ao trans-

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

porte de pessoas ou mercadorias e produtos, incluindo por

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

intermediários e agências de turismo; serviços de excursões,

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

informações relativas a tarifas, horários e meios de transporte;

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspecção e entre-

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

ga de mercadorias, produtos, veículos ou dados e documentos,

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

incluindo a sua conservação e guarda; serviços prestados no

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; ser-

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

viços de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes;

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias,
terminais marítimos ou aéreos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de cais,
estivagem e salvamento de embarcações naufragadas e da sua
carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos
ou heliportos; serviços relacionados com a locação de veículos
de transporte, aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou
lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços de parqueamento
de automóveis; aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de despachante,
afretamento; fornecimento e distribuição de água, electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line»
a partir de uma base de dados de computador da «Internet»;
e compilação de anúncios para usar como página da «web» na
«internet»; fornecimento de serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços acima
referidos; tudo incluído na classe 39.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色、白色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42151

類別：

39

Marca n.º N/42 151

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
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放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42152

類別：

39

Marca n.º N/42 152

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e
guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-
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或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42153

類別：

41

Marca n.º N/42 153

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

及展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

影片及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

務；電視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

的服務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

互聯網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

攝錄機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

多媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
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間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括視

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及娛樂

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，表

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

商標編號：N/42154

A marca consiste em:

類別：

41

Marca n.º N/42 154

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir
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展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou si-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

milares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actua-

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

lizações e sua disponibilização; organização e preparação de

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; pro-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

dução e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; servi-

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

ços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entreteni-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

mento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo;

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; ser-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

viços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da «in-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ternet» ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

cinematográficos e audiovisuais; organização e produção au-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

diovisual e multimédia; serviços de mediação para aquisição de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento;
serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo
audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação;
serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou
recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações
musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e
comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias,
jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários,
eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação,
colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos
a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de
entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços
de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização
de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura,
arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de
golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer
de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e
culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42155

類別：

41

Marca n.º N/42 155

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
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部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠

商標編號：N/42156

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, preto, tal como representados na figura.

色、黑色。

類別：

41

Marca n.º N/42 156

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

及展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

影片及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

務；電視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

的服務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

互聯網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

攝錄機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

多媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
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間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括視

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及娛樂

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，表

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, preto, branco, tal como representados na figura.

色、黑色、白色。

商標編號：N/42157

類別：

41

Marca n.º N/42 157

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de
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據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou si-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

milares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actua-

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

lizações e sua disponibilização; organização e preparação de

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; pro-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

dução e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; servi-

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

ços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entreteni-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

mento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo;

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; ser-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

viços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da «in-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ternet» ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

cinematográficos e audiovisuais; organização e produção au-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

diovisual e multimédia; serviços de mediação para aquisição de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento;
serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo
audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação;
serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou
recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações
musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e
comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias,
jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários,
eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação,
colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos
a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de
entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços
de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização
de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura,
arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de
golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer
de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e
culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
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A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色、白色。

商標編號：N/42158

類別：

representados na figura.

41

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker
House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,
Cayman Islands.
國籍：英國
活動：商業
申請日期：2009/04/06
服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於
賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過
網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數
據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服
務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭
博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，
電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文
化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及
展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片
及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電
視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服
務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯
網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄
機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多
媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人
服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的
空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩
人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

Marca n.º N/42 158

Classe

41.ª

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker
House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,
Cayman Islands.
Nacionalidade: inglesa
Actividade: comercial
Data do pedido: 2009/04/06
Serviços: educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de
fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos
e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através
de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de
bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir
de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento
relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso
através de rede computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de
computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações
e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,
apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições
com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-
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括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.

商標編號：N/42159

類別：

41

Marca n.º N/42 159

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir
de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento
relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso
através de rede computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de
computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações
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展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

商標編號：N/42160

A marca consiste em:

類別：

41

Marca n.º N/42 160

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
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身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42161

類別：

43

Marca n.º N/42 161

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42162

類別：

43

Marca n.º N/42 162

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42163

類別：

43

Marca n.º N/42 163

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
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展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠
色、黑色。

商標編號：N/42164

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, preto, tal como representados na figura.

類別：

43

Marca n.º N/42 164

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, pre-

色、黑色、白色。

to, branco, tal como representados na figura.
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Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.

商標編號：N/42166

類別：

43

Marca n.º N/42 166

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack
bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take-
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宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebi-

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

da, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em re-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

cepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

de cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições
e convenções, espaços de restauração, serviços de informação,
apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色、白色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42167

類別：

43

Marca n.º N/42 167

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebi-

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

da, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços
de cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições
e convenções, espaços de restauração, serviços de informação,
apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42169

類別：

44

Marca n.º N/42 169

Classe

44.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

Serviços: serviços de terapia física, serviços de salão de beleza;

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

tratamentos de cuidados de pele e de beleza; serviços de mas-

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção
de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de
informação, e assessoria e consultadoria relacionados com o uso
de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por
dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electróni-
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訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

cos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

de solários e «sundecks»; serviços de boa forma física («body

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第44

de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados

類。

de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços
veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura,
todos incluídos na classe 44.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42170

類別：

44

Marca n.º N/42 170

Classe

44.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

Cayman Islands.

9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

Serviços: serviços de terapia física, serviços de salão de beleza;

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

tratamentos de cuidados de pele e de beleza; serviços de mas-

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

informação, e assessoria e consultadoria relacionados com o uso

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第44

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por

類。

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações
de solários e «sundecks»; serviços de boa forma física («body
fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução
de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados
de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços
veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura,
todos incluídos na classe 44.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42171

類別：

44

Marca n.º N/42 171

Classe

44.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

Serviços: serviços de terapia física, serviços de salão de beleza;

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

tratamentos de cuidados de pele e de beleza; serviços de mas-

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

informação, e assessoria e consultadoria relacionados com o uso

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第44

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por

類。

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações
de solários e «sundecks»; serviços de boa forma física («body
fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução
de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados
de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços
veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura,
todos incluídos na classe 44.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠

商標編號：N/42172

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, preto, tal como representados na figura.

色、黑色。

類別：

44

Marca n.º N/42 172

Classe

44.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

Serviços: serviços de terapia física, serviços de salão de beleza;

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

tratamentos de cuidados de pele e de beleza; serviços de mas-

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção
de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de
informação, e assessoria e consultadoria relacionados com o uso
de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por
dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações
de solários e «sundecks»; serviços de boa forma física («body
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訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第44

veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou hu-

類。

manos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura,
todos incluídos na classe 44.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、綠

商標編號：N/42173

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, verde, preto, branco, tal como representados na figura.

色、黑色、白色。

類別：

44

Marca n.º N/42 173

Classe

44.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

Serviços: serviços de terapia física, serviços de salão de beleza;

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

tratamentos de cuidados de pele e de beleza; serviços de mas-

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

informação, e assessoria e consultadoria relacionados com o uso

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第44

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por

類。

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações
de solários e «sundecks»; serviços de boa forma física («body
fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução
de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados
de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços
veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura,
todos incluídos na classe 44.ª

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

A marca consiste em:

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.
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Classe

44.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

Serviços: serviços de terapia física, serviços de salão de beleza;

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

tratamentos de cuidados de pele e de beleza; serviços de mas-

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

informação, e assessoria e consultadoria relacionados com o uso

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第44

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por

類。

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações
de solários e «sundecks»; serviços de boa forma física («body
fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução
de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados
de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços
veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura,
todos incluídos na classe 44.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色、白色。

representados na figura.

商標編號：N/42175

類別：

44

Marca n.º N/42 175

Classe

44.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

Serviços: serviços de terapia física, serviços de salão de beleza;

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

tratamentos de cuidados de pele e de beleza; serviços de mas-

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção
de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de
informação, e assessoria e consultadoria relacionados com o uso
de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméticos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por
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訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electróni-

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

cos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

de solários e «sundecks»; serviços de boa forma física («body

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第44

fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução

類。

de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados
de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços
veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura,
todos incluídos na classe 44.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42176

類別：

44

Marca n.º N/42 176

Classe

44.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：物理治療服務；美容院服務；皮膚護理及美容護理的

Serviços: serviços de terapia física, serviços de salão de beleza;

治療；按摩服務；帶衛生用途的公眾浴室；理髮店服務；美容

tratamentos de cuidados de pele e de beleza; serviços de mas-

院服務；代個人選擇化妝品；透過互聯網、電訊裝置或其他電

sagem; banhos públicos com fins higiénicos; serviços de cabelei-

子媒介提供與皮膚護理、美容治療及化妝產品的使用有關的資

reiro, serviços de salões de beleza («beauty parlour»); selecção

訊及顧問服務；提供桑拿設施；提供日光浴及太陽艙的設施；

de cosméticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de

身體狀態良好的服務；消脂服務；減輕體重的服務；頭髮療理

informação, e assessoria e consultadoria relacionados com o uso

服務；健康護理服務；化妝服務。醫療服務；獸醫服務：人或

de cuidados de pele, tratamentos de beleza, produtos cosméti-

動物的衛生和美容服務；農業、園藝及林業服務，全屬第44

cos, serviços farmacêuticos e medicinais através da Internet, por

類。

dispositivos de telecomunicações ou de outros meios electrónicos; providenciar instalações de sauna; providenciar instalações
de solários e «sundecks»; serviços de boa forma física («body
fitness»); serviços de eliminação de gordura; serviços de redução
de peso; serviços de tratamento de cabelos; serviços de cuidados
de saúde; serviços de maquilhagem. Serviços médicos; serviços
veterinários; serviços de higiene e de beleza para animais ou humanos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura,
todos incluídos na classe 44.ª

商標構成：

A marca consiste em:

7340
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35

Marca n.º N/42 177
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Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços
de escritório; gestão de empresas; administração de empresas,
designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios;
funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing;
serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios
de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços;
distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e
exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de
vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de
compras para terceiros; relações públicas, providenciar também
todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento
e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009

7341
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商標編號：N/42178

類別：

35

Marca n.º N/42 178

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto,

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e multi-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

média em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pelu-

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

che, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mesmas,

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio e

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados de

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista on-line,

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

serviços informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços de escritório;
gestão de empresas; administração de empresas, designadamente
serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; funções de escritório;
publicidade; propaganda e marketing; serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações
ou anúncios por todos os meios de difusão e referente a todos os
tipos de produtos e serviços; distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou
publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação
comercial; serviços de compras para terceiros; relações públicas,
providenciar também todos estes serviços «on-line» por base de
dados ou pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento e emprego; comunicações, relações públicas;
tudo incluído na classe 35.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais, co-

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

mercializando uma grande variedade de produtos, nomeadamente

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, acessórios

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e multimédia em geral,

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, cosméticos, artigos

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

para casa, arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

para fumadores; café, chá, cacau, alimentos preparados e embala-

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

dos, aparelhos eléctricos, aparelhos não eléctricos, artigos domés-

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

ticos, artigos para a cozinha, relógios de parede, relógios de pulso,

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

reguladores de tempo para a cozinha, cronómetros, joalharia, livros,

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

almofadas para ratos, carteiras de bolso, carteiras para notas, sacos

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

para compras, carteiras, pastas, sacos para livros, malas e sombri-

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

nhas, todos feitos em tecido, plástico ou cabedal, porta-chaves em

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

cabedal, vestuário, bonés e chapéus, brinquedos, incluindo ursos

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

de peluche, animais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

acessórios para as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de enco-

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

mendas pelo correio e serviços de encomendas por catálogo, servi-

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

ços informatizados de encomendas on-line, serviços informatizados

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

de retalhista on-line, serviços informatizados de encomendas on-

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços de escritório; gestão de empresas; administração de empresas,
designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais,
gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios; funções
de escritório; publicidade; propaganda e marketing; serviços de
agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público,
declarações ou anúncios por todos os meios de difusão e referente
a todos os tipos de produtos e serviços; distribuição de prospectos
ou amostras; organização de feiras e exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para terceiros; leilões;
agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de compras para terceiros; relações públicas, providenciar também todos estes serviços «on-line» por base
de dados ou pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento e emprego; comunicações, relações públicas;
tudo incluído na classe 35.ª

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009

7343
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顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、黑

商標編號：N/42180

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, preto, tal
como representados na figura.

色。

類別：

35

Marca n.º N/42 180

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços
de escritório; gestão de empresas; administração de empresas,
designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios;
funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing;
serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios
de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços;
distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e
exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de
vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de
compras para terceiros; relações públicas, providenciar também
todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento
e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、黑

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, preto,
branco, tal como representados na figura.

色、白色。

商標編號：N/42181

類別：

35

Marca n.º N/42 181

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e
chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio
e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados
de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista
on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços
de escritório; gestão de empresas; administração de empresas,
designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comerciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios;
funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing;
serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios
de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços;
distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e
exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de
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如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agên-

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

cias de emprego; agências de informação comercial; serviços de

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

compras para terceiros; relações públicas, providenciar também

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Inter-

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

net, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.

商標編號：N/42182

類別：

35

Marca n.º N/42 182

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,
plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e
chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mesmas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio
e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados
de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista
on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, serviços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços
de escritório; gestão de empresas; administração de empresas,
designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-
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諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios;

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing;

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comuni-

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

cações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços;

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de
vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de
compras para terceiros; relações públicas, providenciar também
todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento
e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色、白色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42183

類別：

35

Marca n.º N/42 183

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,

口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,
cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de
bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,
sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,
plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e
chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de peluche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

N.º 22 — 3-6-2009

7347

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas,

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios;

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing;

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios
de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços;
distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e
exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de
vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de
compras para terceiros; relações públicas, providenciar também
todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento
e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42184

類別：

35

Marca n.º N/42 184

Classe

35.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告及實業，如：座落於商業中心內或外的零售店服

Serviços: publicidade e negócios, nomeadamente: serviços de

務，銷售大量不同種類的產品，尤指紀念品、新產品、禮品、

lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de centros comerciais,

衣服、衣服用配件、珠寶、玩具、運動用品、文具用品、書

comercializando uma grande variedade de produtos, nomea-

籍、錄影帶、音樂錄製品及一般多媒體產品、芳香產品、個人

damente lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas,

護理用品、化妝品、家庭用品、藝術品、食品、飲料、雪茄、

acessórios para roupa, joalharia, brinquedos, artigos de despor-

香煙及吸煙者用附屬品；咖啡、茶、可可、製備及包裝食品、

to, artigos de papelaria, livros, vídeos, gravações musicais e mul-

電動器具、非電動器具、家庭用品、廚房用具、掛牆鐘、手

timédia em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais,

錶、廚房用時間調節器、精密計時器、珠寶、書籍、滑鼠墊、

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, charutos,
cigarros e acessórios para fumadores; café, chá, cacau, alimentos
preparados e embalados, aparelhos eléctricos, aparelhos não
eléctricos, artigos domésticos, artigos para a cozinha, relógios de
parede, relógios de pulso, reguladores de tempo para a cozinha,
cronómetros, joalharia, livros, almofadas para ratos, carteiras de
bolso, carteiras para notas, sacos para compras, carteiras, pastas,
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口袋錢包、紙幣錢包、購物袋、錢包、公事包、書袋、皮箱及

sacos para livros, malas e sombrinhas, todos feitos em tecido,

小陽傘，全為布、塑料或皮革所製、皮製鎖匙包、服裝、無邊

plástico ou cabedal, porta-chaves em cabedal, vestuário, bonés e

圓帽及帶邊帽子、玩具、包括毛絨熊、毛絨動物、毛絨玩具、

chapéus, brinquedos, incluindo ursos de peluche, animais de pe-

洋娃娃及其配件、聖誕樹裝飾物；郵訂服務及以目錄訂貨服

luche, brinquedos de peluche, bonecas e acessórios para as mes-

務，電腦網上訂貨服務，電腦網上零售服務，網上訂貨服務，

mas, ornamentos de Natal; serviços de encomendas pelo correio

網上零售及網上禮品登記服務。辦公室服務；企業管理；企業

e serviços de encomendas por catálogo, serviços informatizados

行政；如酒店管理服務，商業服務，管理；行政；貿易顧問及

de encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista

諮詢；辦公室事務；廣告；宣傳及市場營銷；廣告代理服務，

on-line, serviços informatizados de encomendas on-line, servi-

如透過所有傳播媒介向公眾通訊、聲明或公告關於一切產品及

ços de retalhista on-line e registo de prendas on-line. Serviços

服務；傳單或樣品的分發；組織以商業或廣告為目的之交易會

de escritório; gestão de empresas; administração de empresas,

及展覽會；為第三者作推銷；拍賣；藝術家的代理；職業介紹

designadamente serviços de gestão hoteleira, serviços comer-

所；商業資訊代理；供第三者的購買服務；公共關係；所有這

ciais, gestão; administração; assessoria e consultoria de negócios;

些服務亦透過數據庫或互聯網在線提供，人員、職員及招聘和

funções de escritório; publicidade; propaganda e marketing;

就業管理服務；公共聯絡及關係；全屬第35類。

serviços de agências de publicidade, nomeadamente comunicações ao público, declarações ou anúncios por todos os meios
de difusão e referente a todos os tipos de produtos e serviços;
distribuição de prospectos ou amostras; organização de feiras e
exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de
vendas para terceiros; leilões; agenciamento de artistas; agências de emprego; agências de informação comercial; serviços de
compras para terceiros; relações públicas, providenciar também
todos estes serviços «on-line» por base de dados ou pela Internet, serviços de gestão de pessoal, funcionários e recrutamento
e emprego; comunicações, relações públicas; tudo incluído na
classe 35.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42185

類別：

39

Marca n.º N/42 185

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de viajantes; visitas turísticos; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão
de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselhamento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de
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與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42186

類別：

39

Marca n.º N/42 186

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;
organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; serviços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

7350

澳門特別行政區公報——第二組

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42187

類別：

39

Marca n.º N/42 187

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;
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諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、黑

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, preto, tal
como representados na figura.

色。

商標編號：N/42188

類別：

39

Marca n.º N/42 188

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa
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活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、黑

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, preto,

色、白色。

branco, tal como representados na figura.
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商標編號：N/42189

類別：

39

Marca n.º N/42 189

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamento

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

de mercadorias; organização de viagens. Transportes e entreposto,

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

nomeadamente: organização de viagens e transportes; agências

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

de turismo e de viagens; organização; planeamento e venda de

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; organização

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

ou operação de cruzeiros; acompanhamento de viajantes; visitas

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

turísticos; reservas para transportes e viagens; serviços de guia

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão de bilhetes (para

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

transportes e viagens); serviços de aconselhamento e consultoria

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

relativa a viagens e transportes; serviços de informações relativas

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

a viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e produtos,

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

incluindo por intermediários e agências de turismo; serviços de

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

excursões, informações relativas a tarifas, horários e meios de

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

transporte; embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou dados e docu-

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

mentos, incluindo a sua conservação e guarda; serviços prestados

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

móveis, de um lugar para outro e serviços necessariamente liga-

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

dos a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

de armazenagem e transporte de bagagem de viajantes; serviços

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

marítimos ou aéreos; serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento dos portos e de cais, estivagem e
salvamento de embarcações naufragadas e da sua carga; serviços
relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos;
serviços relacionados com a locação de veículos de transporte,
aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de armazéns,
contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem;
reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos
e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; aluguer
de barcos e veículos; serviços de motorista; depósito; serviços de
remoção; serviços de despachante, afretamento; fornecimento e
distribuição de água, electricidade e energia; e tudo o supracitado
também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de
computador da «Internet»; e compilação de anúncios para usar
como página da «web» na «internet»; fornecimento de serviços
de informação, consultadoria e assessoria relacionados com todos
os serviços acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como repre-

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

sentados na figura.

商標編號：N/42190

類別：

39

Marca n.º N/42 190

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

N.º 22 — 3-6-2009
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色、白色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42191

類別：

39

Marca n.º N/42 191

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticos; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
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及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42192

類別：

39

Marca n.º N/42 192

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticos; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e
guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
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或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

gem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42193

類別：

41

Marca n.º N/42 193

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,
apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições
com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

7358

澳門特別行政區公報——第二組

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42194

類別：

41

Marca n.º N/42 194

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de
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化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
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部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、黑

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, preto, tal
como representados na figura.

色。

商標編號：N/42196

類別：

41

Marca n.º N/42 196

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,
apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições
com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
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媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、黑

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, preto,
branco, tal como representados na figura.

色、白色。

商標編號：N/42197

類別：

41

Marca n.º N/42 197

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-
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網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
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A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como repre-

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

sentados na figura.

商標編號：N/42198

類別：

41

Marca n.º N/42 198

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
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括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色、白色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42199

類別：

41

Marca n.º N/42 199

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir
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展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42200

類別：

41

Marca n.º N/42 200

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

culturais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente:

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jo-

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

gos de fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

casinos e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

a partir de outra rede de comunicações; serviços de entreteni-

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

mento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

acesso através de rede computorizada global; jogos e apostas

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo;

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

actualizações e sua disponibilização; organização e preparação

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produ-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobra-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

gem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de
entretenimento cinematográfico; serviços de entretenimento
televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e
periódicos; serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de dados informáticas, a
partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações;
aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento
e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e
produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para
aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de
espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e
centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e
infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais,
incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e
educação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos,
actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções
teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos,
lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer
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娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

e educação, colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes;

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

serviços relativos a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de fes-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

tas para fins de entretenimento; serviços de clubes de entrete-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

nimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

de disponibilização de informação relativa a entretenimento,

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assis-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

tente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua realização e

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42201

類別：

43

Marca n.º N/42 201

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009
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商標編號：N/42202

類別：

43

Marca n.º N/42 202

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42203

類別：

43

Marca n.º N/42 203

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack
bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços
de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

7370

澳門特別行政區公報——第二組

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recep-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e con-

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

venções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,
assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、黑

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, preto, tal
como representados na figura.

色。

商標編號：N/42204

類別：

43

Marca n.º N/42 204

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebi-

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

da, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,
promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,
assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、粉紅色、黃色、黑
色、白色。

A marca consiste em:

Reivindicação de cores: azul, cor-de-rosa, amarelo, preto,
branco, tal como representados na figura.
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商標編號：N/42205

類別：

43

Marca n.º N/42 205

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.

商標編號：N/42206

類別：

43

Marca n.º N/42 206

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços
de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços
de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
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宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色、白色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42207

類別：

43

Marca n.º N/42 207

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebi-

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

da, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,
promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,
assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42208

類別：

43

Marca n.º N/42 208

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições, ser-

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

viços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refeições

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafe-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

taria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços de snack

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebi-

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

da, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de comida rápida, procura e preparo de locais para recepção de

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de
cozinha, confecção de comida e serviços de confecção de comida,
promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio,
assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com
o antecedente, todos incluídos na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42212

類別：

35

申請人：RAINBOW CONCEPT LTD., Av. de Praia Grande
n.º 405, China Law Building, 26/F, Macau.

Marca n.º N/42 212

Classe

Requerente: RAINBOW CONCEPT LTD., Av. da Praia
Grande n.º 405, China Law Building, 26/F, Macau.

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/31

Data do pedido: 2009/03/31

服務：實業經營，實業管理。

Serviços: gestão comercial, administração comercial.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅、橙、黃、綠、青、藍、紫、黑。（如圖所
示）

35.ª

Reivindicação de cores: vermelho, cor-de-laranja, amarelo, verde, índigo, azul, violeta, preto (tal como representados na figura).
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Marca n.º N/42 213

Classe

41.ª

Requerente: RAINBOW CONCEPT LTD., Av. da Praia
Grande n.º 405, China Law Building, 26/F, Macau.

n.º 405, China Law Building, 26/F, Macau.
國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/03/31

Data do pedido: 2009/03/31

服務：教育；提供培訓；娛樂；文體活動。

Serviços: educação; provisão de formação; entretenimento;
actividades culturais e desportivas.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅、橙、黃、綠、青、藍、紫、黑。（如圖所

Reivindicação de cores: vermelho, cor-de-laranja, amarelo,
verde, índigo, azul, violeta, preto (tal como representados na fi-

示）

gura).

商標編號：N/42214

類別：

14

申請人：Richemont International S.A., Route des Biches

Marca n.º N/42 214

Classe

14.ª

Requerente: Richemont International S.A., Route des Biches
10, Villars-sur-Glâne, Switzerland.

10, Villars-sur-Glâne, Switzerland.
國籍：瑞士

Nacionalidade: suíça

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：袖口鈕，領帶夾，指環，手鐲，耳環，頸鍊，胸針

Produtos: botões-de-punho, molas para gravatas, anéis, pul-

（珠寶物品），鎖匙環；鐘錶，計時儀器，掛牆鐘及座檯鐘，

seiras, brincos, colares, alfinetes de peito (artigos de joalharia),

鐘錶用帶，鐘錶用手鐲，鐘錶及珠寶物品用貴重金屬製箱。

argolas para chaves; relógios, cronómetros, relógios de parede e
de mesa, correias para relógios, braceletes para relógios, caixas
em metais preciosos para relógios e artigos de joalharia.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42215

類別：

35

申請人：Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.,
Hotel Lisboa, 9.º andar, Avenida de Lisboa, Macau.

Marca n.º N/42 215

Classe

35.ª

Requerente: Sociedade de Turismo e Diversões de Macau,
S.A., Hotel Lisboa, 9.º andar, Avenida de Lisboa, Macau.

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：酒店、運動和娛樂的場所和項目、餐廳及賭場方面的

Serviços: administração de negócios e gestão de negócios na

貿易行政及貿易管理服務；酒店、運動和娛樂的場所和項目、

área da hotelaria, de recintos e de eventos desportivos e de en-

N.º 22 — 3-6-2009
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及賭場方面的諮詢服務；透過會員登記使參與者得到折扣及以

tretenimento, de restaurantes e de casinos; serviços de consulto-

商品和服務作獎品的激勵計劃的行政；以零售為目的與媒體有

ria na área de hotelaria, da restauração, de recintos e de eventos

關的商品及服務的商業介紹；廣告；工業或商業管理輔助；為

desportivos e de entretenimento, e de casinos; administração de

他人獲得商品及服務准照的商業行政；替他人作推銷；人力資

programas de incentivos que permitam aos participantes obter

源諮詢服務；企業的重置服務；將資料編入資訊數據庫；購買

descontos e prémios complementares em artigos e serviços

訂單的行政審核；會計服務；出租售賣機；與健康產品、美

através da inscrição como sócio; apresentação comercial de ar-

容和温泉產品、梳妝品、化妝品、鎖匙及其配件、廣告及廣

tigos e serviços relativos aos média, com fins de venda a retalho;

告板、光學物品、遊戲及娛樂品、電動及電子家用設備、裝

publicidade; assistência na gestão industrial ou comercial; ad-

飾品、紀念品及禮品、珠寶、掛牆鐘及座檯鐘、腕錶、文具

ministração comercial para o licenciamento de bens e serviços

用品、出版物、藝術品及照片、皮製品、袋、旅行箱、旅行用

para terceiros; promoção de vendas para terceiros; serviços de

品、室內裝修物品及家用配件、傢俱、包裝及家庭用具、家居

consultoria de recursos humanos; serviços de relocalização para

服、紡織品、各類服飾、服裝、鞋、帽、娛樂品、運動用品、

empresas; compilação de informação numa base de dados infor-

高爾夫球設備及配件、食品、飲料、食品及飲料用包裝、煙草

mática; processamento (administrativo) de ordens de compras;

產品有關的零售店及商業中心服務；商業中心及售賣點的運作

serviços de contabilidade; aluguer de máquinas de vendas; ser-

及行政。

viços de lojas de venda a retalho e de centro comercial relacionados com saúde, produtos de beleza e de termas, artigos de toilette, cosméticos, chaves e seus acessórios, publicidade e painéis
publicitários, artigos ópticos, artigos de jogo e de divertimento,
equipamentos domésticos eléctricos e electrónicos, ornamentos,
lembranças e prendas, joalharia, relógios de parede e de mesa,
relógios de pulso, artigos de papelaria, publicações, artigos de
arte e de fotografia, artigos em cabedal, sacos, malas de viagem,
artigos de viagem, artigos de decoração de interiores e acessórios para o lar, mobiliário, embalagens e utensílios domésticos,
roupa de casa, artigos têxteis, retrosaria, vestuário, calçado, chapelaria, jogos, artigos desportivos, equipamentos e acessórios de
golfe, géneros alimentícios, bebidas, embalagens para géneros
alimentícios e bebidas, produtos de tabaco; operação e administração de centros comerciais e de pontos de venda.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42216

類別：

41

申請人：Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.,
Hotel Lisboa, 9.º andar, Avenida de Lisboa, Macau.

Marca n.º N/42 216

Classe

41.ª

Requerente: Sociedade de Turismo e Diversões de Macau,
S.A., Hotel Lisboa, 9.º andar, Avenida de Lisboa, Macau.

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：娛樂服務；賭場服務；遊戲服務；幸運博彩服務；提

Serviços: serviços de entretenimento; serviços de casino; servi-

供幸運博彩用設施；互動遊戲；電視娛樂服務；組織及提供以

ços de jogo; serviços de jogos de fortuna ou azar; fornecimento

娛樂為目的之遊戲及競賽；與上述提及服務有關的資訊、諮

de instalações para jogos de fortuna ou azar; jogo interactivo;
serviços de entretenimento de televisão; organização e fornecimento de jogos e concursos para fins de entretenimento; serviços de informação, consultoria e assessoria relacionados com
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詢及顧問服務；賭場管理；夜總會；的士高；舞廳；表演卡

os serviços acima referidos; gestão de casinos; clubes nocturnos;

拉O K、音樂、舞蹈、喜劇、戲劇舞曲及魔術的劇院及娛樂服

discotecas; cabarés; serviços de teatro e entretenimento apresen-

務；體操俱樂部；消遣及運動俱樂部；沙灘及泳池俱樂部；提

tando karaoke, música, dança, comédia, peças de teatro e magia;

供運動設施；消閒公園服務；主題公園；娛樂廊；娛樂中心；

clubes de ginástica; clubes recreativos e desportivos; clubes de

提供消遣活動用設施；社交俱樂部服務；組織及指導田徑比

praia e de piscinas; fornecimento de instalações desportivas;

賽、田徑競賽及運動比賽；組織及推廣體育活動及競賽；高爾

serviços de parques de diversões; parques temáticos; arcadas

夫球課程；製作無線電節目；製作錄像、電影、音像帶、唯讀

de diversões; centros de diversões; fornecimento de instalações

記憶體光碟、數碼雷射影碟及電子遊戲；組織跑馬；運動設施

para actividades recreativas; serviços de clubes sociais; organiza-

及運動競賽的管理；提供健身教育和體操用設施；製作表演；

ção e condução de provas de atletismo, concursos de atletismo

劇院票務代理服務；組織會議及討論會；培訓服務；提供於幸

e provas desportivas; organização e promoção de actividades e

運博彩、體育及娛樂範疇的培訓及訓練；於酒店管理的培訓；

concursos desportivos; cursos de golfe; produção de programas

製作電視節目。

de rádio; produção de vídeos, filmes, fitas de áudio, CD-ROMs,
DVD’s e jogos electrónicos; organização de corrida de cavalos;
gestão de instalações desportivas e provas desportivas; fornecimento de instalações para educação física e ginástica; produção
de espectáculos; serviços de agências de bilhetes para teatro;
organização de reuniões e conferências; serviços de formação;
prestação de formação e treino nos sectores de jogos de fortuna
e azar, desporto e entretenimento; formação em gestão hoteleira; produção de programas de televisão.

商標構成：

A marca consiste em:

通知：根據十二月十三日第97/99/M號法令第二百零九條第

Notificações: nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do De-

一至三款規定，刪除了“健康及美容温泉服務”，因屬其他類

creto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, excluiu-se «serviços

別。

de termas de saúde e beleza», por pertencer a outra classe.

商標編號：N/42217

類別：

43

申請人：Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.,
Hotel Lisboa, 9.º andar, Avenida de Lisboa, Macau.

Marca n.º N/42 217

Classe

43.ª

Requerente: Sociedade de Turismo e Diversões de Macau,
S.A., Hotel Lisboa, 9.º andar, Avenida de Lisboa, Macau.

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：酒店、汽車旅店、避暑山莊及旅館服務；住宿服務；

Serviços: serviços de hotel, motel, estações de veraneio e

餐廳、酒吧及咖啡室服務；提供餐食服務；為會議、常會、討

pensão; serviços de alojamento, serviços de restaurante, bar e

論會、研討會及宴會提供設施及柔和的條件；為展覽會提供設

café; serviços de fornecimento de refeições; fornecimento de

施及柔和的條件；與上述提及服務有關的登記及預留服務；與

instalações e amenidades para reuniões, convenções, confe-

上述提及服務有關的資訊、諮詢及顧問服務。

rências, seminários e banquetes; fornecimento de instalações
e amenidades para exposições; serviços de registo e reserva
relacionados com os serviços atrás referidos; serviços de informações, consultoria e assessoria relacionados com os serviços
supramencionados.

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009
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通知：根據十二月十三日第97/99/M號法令第二百零九條第

Notificações: nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do De-

一至三款規定，刪除了“健康及美容温泉服務”，因屬其他類

creto-Lei n..º 97/99/M, de 13 de Dezembro, excluiu-se «serviços

別。

de termas de saúde e beleza», por pertencer a outra classe.

商標編號：N/42218

類別：

35

申請人：Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.,
Hotel Lisboa, 9.º andar, Avenida de Lisboa, Macau.

Marca n.º N/42 218

Classe

35.ª

Requerente: Sociedade de Turismo e Diversões de Macau,
S.A., Hotel Lisboa, 9.º andar, Avenida de Lisboa, Macau.

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：酒店、運動和娛樂的場所和項目、餐廳及賭場方面的

Serviços: administração de negócios e gestão de negócios

貿易行政及貿易管理服務；酒店、運動和娛樂的場所和項目、

na área da hotelaria, de recintos e de eventos desportivos e de

及賭場方面的諮詢服務；透過會員登記使參與者得到折扣及以

entretenimento, de restaurantes e de casinos; serviços de con-

商品和服務作獎品的激勵計劃的行政；以零售為目的與媒體有

sultoria na área de hotelaria, da restauração, de recintos e de

關的商品及服務的商業介紹；廣告；工業或商業管理輔助；為

eventos desportivos e de entretenimento, e de casinos; admi-

他人獲得商品及服務准照的商業行政；替他人作推銷；人力資

nistração de programas de incentivos que permitam aos par-

源諮詢服務；企業的重置服務；將資料編入資訊數據庫；購買

ticipantes obter descontos e prémios complementares em ar-

訂單的行政審核；會計服務；出租售賣機；與健康產品、美

tigos e serviços através da inscrição como sócio; apresentação

容和温泉產品、梳妝品、化妝品、鎖匙及其配件、廣告及廣

comercial de artigos e serviços relativos aos média, com fins de

告板、光學物品、遊戲及娛樂品、電動及電子家用設備、裝

venda a retalho; publicidade; assistência na gestão industrial

飾品、紀念品及禮品、珠寶、掛牆鐘及座檯鐘、腕錶、文具

ou comercial; administração comercial para o licenciamento

用品、出版物、藝術品及照片、皮製品、袋、旅行箱、旅行用

de bens e serviços para terceiros; promoção de vendas para

品、室內裝修物品及家用配件、傢俱、包裝及家庭用具、家居

terceiros; serviços de consultoria de recursos humanos; servi-

服、紡織品、各類服飾、服裝、鞋、帽、娛樂品、運動用品、

ços de relocalização para empresas; compilação de informação

高爾夫球設備及配件、食品、飲料、食品及飲料用包裝、煙草

numa base de dados informática; processamento (administra-

產品有關的零售店及商業中心服務；商業中心及售賣點的運作

tivo) de ordens de compras; serviços de contabilidade; aluguer

及行政。

de máquinas de vendas; serviços de lojas de venda a retalho e
de centro comercial relacionados com saúde, produtos de beleza e de termas, artigos de toilette, cosméticos, chaves e seus
acessórios, publicidade e painéis publicitários, artigos ópticos,
artigos de jogo e de divertimento, equipamentos domésticos
eléctricos e electrónicos, ornamentos, lembranças e prendas,
joalharia, relógios de parede e de mesa, relógios de pulso, artigos de papelaria, publicações, artigos de arte e de fotografia,
artigos em cabedal, sacos, malas de viagem, artigos de viagem,
artigos de decoração de interiores e acessórios para o lar, mobiliário, embalagens e utensílios domésticos, roupa de casa,
artigos têxteis, retrosaria, vestuário, calçado, chapelaria, jogos,
artigos desportivos, equipamentos e acessórios de golfe, géneros alimentícios, bebidas, embalagens para géneros alimentícios e bebidas, produtos de tabaco; operação e administração
de centros comerciais e de pontos de venda.

商標構成：

A marca consiste em:

7378

商標編號：N/42219
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申請人：Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.,
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Marca n.º N/42 219

Classe

41.ª

Requerente: Sociedade de Turismo e Diversões de Macau,
S.A., Hotel Lisboa, 9.º andar, Avenida de Lisboa, Macau.

Hotel Lisboa, 9.º andar, Avenida de Lisboa, Macau.
國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：娛樂服務；賭場服務；遊戲服務；幸運博彩服務；提

Serviços: serviços de entretenimento; serviços de casino; servi-

供幸運博彩用設施；互動遊戲；電視娛樂服務；組織及提供以

ços de jogo; serviços de jogos de fortuna ou azar; fornecimento

娛樂為目的之遊戲及競賽；與上述提及服務有關的資訊、諮

de instalações para jogos de fortuna ou azar; jogo interactivo;

詢及顧問服務；賭場管理；夜總會；的士高；舞廳；表演卡

serviços de entretenimento de televisão; organização e forne-

拉O K、音樂、舞蹈、喜劇、戲劇舞曲及魔術的劇院及娛樂服

cimento de jogos e concursos para fins de entretenimento; ser-

務；體操俱樂部；消遣及運動俱樂部；沙灘及泳池俱樂部；提

viços de informação, consultoria e assessoria relacionados com

供運動設施；消閒公園服務；主題公園；娛樂廊；娛樂中心；

os serviços acima referidos; gestão de casinos; clubes nocturnos;

提供消遣活動用設施；社交俱樂部服務；組織及指導田徑比

discotecas; cabarés; serviços de teatro e entretenimento apresen-

賽、田徑競賽及運動比賽；組織及推廣體育活動及競賽；高爾

tando karaoke, música, dança, comédia, peças de teatro e magia;

夫球課程；製作無線電節目；製作錄像、電影、音像帶、唯讀

clubes de ginástica; clubes recreativos e desportivos; clubes de

記憶體光碟、數碼雷射影碟及電子遊戲；組織跑馬；運動設施

praia e de piscinas; fornecimento de instalações desportivas;

及運動競賽的管理；提供健身教育和體操用設施；製作表演；

serviços de parques de diversões; parques temáticos; arcadas

劇院票務代理服務；組織會議及討論會；培訓服務；提供於幸

de diversões; centros de diversões; fornecimento de instalações

運博彩、體育及娛樂範疇的培訓及訓練；於酒店管理的培訓；

para actividades recreativas; serviços de clubes sociais; organiza-

製作電視節目。

ção e condução de provas de atletismo, concursos de atletismo
e provas desportivas; organização e promoção de actividades e
concursos desportivos; cursos de golfe; produção de programas
de rádio; produção de vídeos, filmes, fitas de áudio, CD-ROMs,
DVD’s e jogos electrónicos; organização de corrida de cavalos;
gestão de instalações desportivas e provas desportivas; fornecimento de instalações para educação física e ginástica; produção
de espectáculos; serviços de agências de bilhetes para teatro;
organização de reuniões e conferências; serviços de formação;
prestação de formação e treino nos sectores de jogos de fortuna
e azar, desporto e entretenimento; formação em gestão hoteleira; produção de programas de televisão.

商標構成：

A marca consiste em:

通知：根據十二月十三日第97/99/M號法令第二百零九條第

Notificações: nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do De-

一至三款規定，刪除了“健康及美容温泉服務”，因屬其他類

creto-Lei n..º 97/99/M, de 13 de Dezembro, excluiu-se «serviços

別。

de termas de saúde e beleza», por pertencer a outra classe.

商標編號：N/42220

類別：

43

申請人：Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.,
Hotel Lisboa, 9.º andar, Avenida de Lisboa, Macau.

Marca n.º N/42 220

Classe

43.ª

Requerente: Sociedade de Turismo e Diversões de Macau,
S.A., Hotel Lisboa, 9.º andar, Avenida de Lisboa, Macau.

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

N.º 22 — 3-6-2009
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服務：酒店、汽車旅店、避暑山莊及旅館服務；住宿服務；

Serviços: serviços de hotel, motel, estações de veraneio e pen-

餐廳、酒吧及咖啡室服務；提供餐食服務；為會議、常會、討

são; serviços de alojamento, serviços de restaurante, bar e café;

論會、研討會及宴會提供設施及柔和的條件；為展覽會提供設

serviços de fornecimento de refeições; fornecimento de insta-

施及柔和的條件；與上述提及服務有關的登記及預留服務；與

lações e amenidades para reuniões, convenções, conferências,

上述提及服務有關的資訊、諮詢及顧問服務。

seminários e banquetes; fornecimento de instalações e amenidades para exposições; serviços de registo e reserva relacionados
com os serviços atrás referidos; serviços de informações, consultoria e assessoria relacionados com os serviços supramencionados.

商標構成：

A marca consiste em:

通知：根據十二月十三日第97/99/M號法令第二百零九條第

Notificações: nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do De-

一至三款規定，刪除了“健康及美容温泉服務”，因屬其他類

creto-Lei n..º 97/99/M, de 13 de Dezembro, excluiu-se «serviços

別。

de termas de saúde e beleza», por pertencer a outra classe.

商標編號：N/42221

類別：

16

申請人：ANTALIS INTERNATIONAL, 122, rue Edouard
Vaillant-92300 Levallois Perret - France.

Marca n.º N/42 221

Classe

16.ª

Requerente: ANTALIS INTERNATIONAL, 122, rue Edouard Vaillant-92300 Levallois Perret - France.

國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：紙；未加工或半加工的用於打印、包裝及文具用紙

Produtos: papel; cartão em bruto ou semitrabalhado para im-

板；印刷及書寫用紙及紙板；書畫刻印藝術用紙及紙板；尚未

pressão, embalagens e papelaria; papel e cartão para imprimir e

裝訂或成卷之印刷（包括膠印）及書寫用紙與紙板；不含磨木

escrever; papel e cartão para arte de impressos com relevo; im-

漿的銅板紙與紙板；不乾膠帶；促銷品用目錄冊；美術紙；描

pressão (incluindo impressão em offset) e papel para escrever e

圖紙；自印複寫紙；膠黏紙；標籤；海報；阻燃紙；羊皮紙或

cartão ainda não encadernados ou em volumes; papel laminado

直紋紙；水印紙；印書紙；文具用品，包括信封，辦公用品

e cartão sem polpa de madeira; fitas adesivas não secas; catálo-

（傢俱除外），美術用品；教育或教學用品（儀器除外）；塑

gos para produtos em promoção para venda; papel para artistas;

料膜；印刷、文具或包裝用塑料板，尤其是透明或自黏塑料材

papel para decalque; papel auto-copiante; papel adesivo; eti-

料。

quetas; cartazes; papel retardador de chama; papel-pergaminho
ou «laid paper»; papel com marca de água; papel para imprimir
livros; artigos de papelaria, incluindo envelopes, artigos de escritório (excepto móveis), material para artistas; material de
instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); películas
plásticas; placas plásticas para impressão, papelaria ou embalagens, nomeadamente materiais plásticos transparentes ou autocolantes.

商標構成：

A marca consiste em:

7380

商標編號：N/42222
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35

申請人：ANTALIS INTERNATIONAL, 122, rue Edouard
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Marca n.º N/42 222

Classe

35.ª

Requerente: ANTALIS INTERNATIONAL, 122, rue Edouard Vaillant-92300 Levallois Perret - France.

Vaillant-92300 Levallois Perret - France.
國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：廣告宣傳及推銷產品；以商業為目的或為宣傳商品而

Serviços: divulgação de publicidade e promoção de vendas

組織展覽；通過電腦電信網絡及電子方式展示、研究與訂購商

de produtos; organização de exposições para fins comerciais ou

品；與選擇及使用商品相關的諮詢；訂購商品；商品銷售及售

para propaganda de mercadorias; apresentação, estudo e enco-

後的遠程服務，包括與打印機相關的電話及郵寄售後服務；商

menda de mercadorias através de redes de telecomunicações de

品電子訂購的管理；所有以上所提到的服務僅涉及以下產品：

computador e por meios electrónicos; consultadoria relacionada

紙；未加工或半加工的用於打印、包裝及文具用紙板；印刷及

com a selecção e utilização de mercadorias; encomenda de mer-

書寫用紙及紙板；書畫刻印藝術用紙及紙板；尚未裝訂或成卷

cadorias; venda de mercadorias e serviços de longa distância

之印刷（包括膠印）及書寫用紙與紙板；不含磨木漿的銅板紙

pós-venda, incluindo serviços de pós-venda por via telefónica

與紙板；不乾膠帶；促銷品用目錄冊；美術紙；描圖紙；自印

e via postal relacionada com máquinas impressoras; gestão da

複寫紙；膠黏紙；標籤；海報；阻燃紙；羊皮紙或直紋紙；

recomendação electrónica de mercadorias; apenas as seguin-

水印紙；印書紙；文具用品，包括信封，辦公用品（傢俱除

tes mercadorias que estão relacionados com todos os serviços

外），美術用品；教育或教學用品（儀器除外）；塑料膜；印

acima mencionados: papel; cartão em bruto ou semitrabalhado

刷、文具或包裝用塑料板，尤其是透明或自黏塑料材料；通過

para impressão, embalagens e papelaria; papel e cartão para

目錄分發促銷品。

imprimir e escrever; papel e cartão para arte de impressos com
relevo; impressão (incluindo impressão em offset) e papel para
escrever e cartão ainda não encadernados ou em volumes; papel laminado e cartão sem polpa de madeira; fitas adesivas não
secas; catálogos para produtos em promoção para venda; papel
para artistas; papel para decalque; papel autocopiante; papel
adesivo; etiquetas; cartazes; papel retardador de chama; papel-pergaminho ou «laid paper»; papel com marca de água; papel
para imprimir livros; artigos de papelaria, incluindo envelopes,
artigos de escritório (excepto móveis), material para artistas;
material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos);
películas plásticas; placas plásticas para impressão, papelaria ou
embalagens, nomeadamente materiais plásticos transparentes
ou autocolantes; distribuição de produtos em promoção para
venda por catálogos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42223

類別：

16

申請人：ANTALIS INTERNATIONAL, 122, rue Edouard
Vaillant-92300 Levallois Perret - France.

Marca n.º N/42 223

Classe

16.ª

Requerente: ANTALIS INTERNATIONAL, 122, rue Edouard Vaillant-92300 Levallois Perret - France.

國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：紙；未加工或半加工的用於打印、包裝及文具用紙

Produtos: papel; cartão em bruto ou semitrabalhado para im-

板；印刷及書寫用紙及紙板；書畫刻印藝術用紙及紙板；尚未

pressão, embalagens e papelaria; papel e cartão para imprimir e

裝訂或成卷之印刷（包括膠印）及書寫用紙與紙板；不含磨木

escrever; papel e cartão para arte de impressos com relevo; im-

漿的銅板紙與紙板；不乾膠帶；促銷品用目錄冊；美術紙；描

pressão (incluindo impressão em offset) e papel para escrever e

N.º 22 — 3-6-2009
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圖紙；自印複寫紙；膠黏紙；標籤；海報；阻燃紙；羊皮紙或

cartão ainda não encadernados ou em volumes; papel laminado

直紋紙；水印紙；印書紙；文具用品，包括信封，辦公用品

e cartão sem polpa de madeira; fitas adesivas não secas; catálo-

（傢俱除外），美術用品；教育或教學用品（儀器除外）；塑

gos para produtos em promoção para venda; papel para artistas;

料膜；印刷、文具或包裝用塑料板，尤其是透明或自黏塑料材

papel para decalque; papel auto-copiante; papel adesivo; eti-

料。

quetas; cartazes; papel retardador de chama; papel-pergaminho
ou «laid paper»; papel com marca de água; papel para imprimir
livros; artigos de papelaria, incluindo envelopes, artigos de escritório (excepto móveis), material para artistas; material de
instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); películas
plásticas; placas plásticas para impressão, papelaria ou embalagens, nomeadamente materiais plásticos transparentes ou autocolantes.

商標構成：

商標編號：N/42224

A marca consiste em:

類別：

35

申請人：ANTALIS INTERNATIONAL, 122, rue Edouard
Vaillant-92300 Levallois Perret - France.

Marca n.º N/42 224

Classe

35.ª

Requerente: ANTALIS INTERNATIONAL, 122, rue Edouard Vaillant-92300 Levallois Perret - France.

國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：廣告宣傳及推銷產品；以商業為目的或為宣傳商品而

Serviços: divulgação de publicidade e promoção de vendas

組織展覽；通過電腦電信網絡及電子方式展示、研究與訂購商

de produtos; organização de exposições para fins comerciais ou

品；與選擇及使用商品相關的諮詢；訂購商品；商品銷售及售

para propaganda de mercadorias; apresentação, estudo e enco-

後的遠程服務，包括與打印機相關的電話及郵寄售後服務；商

menda de mercadorias através de redes de telecomunicações de

品電子訂購的管理；所有以上所提到的服務僅涉及以下產品：

computador e por meios electrónicos; consultadoria relacionada

紙；未加工或半加工的用於打印、包裝及文具用紙板；印刷及

com a selecção e utilização de mercadorias; encomenda de mer-

書寫用紙及紙板；書畫刻印藝術用紙及紙板；尚未裝訂或成卷

cadorias; venda de mercadorias e serviços de longa distância

之印刷（包括膠印）及書寫用紙與紙板；不含磨木漿的銅板紙

pós-venda, incluindo serviços de pós-venda por via telefónica

與紙板；不乾膠帶；促銷品用目錄冊；美術紙；描圖紙；自印

e via postal relacionada com máquinas impressoras; gestão da

複寫紙；膠黏紙；標籤；海報；阻燃紙；羊皮紙或直紋紙；

recomendação electrónica de mercadorias; apenas as seguin-

水印紙；印書紙；文具用品，包括信封，辦公用品（傢俱除

tes mercadorias que estão relacionados com todos os serviços
acima mencionados: papel; cartão em bruto ou semitrabalhado
para impressão, embalagens e papelaria; papel e cartão para
imprimir e escrever; papel e cartão para arte de impressos com
relevo; impressão (incluindo impressão em offset) e papel para
escrever e cartão ainda não encadernados ou em volumes; papel laminado e cartão sem polpa de madeira; fitas adesivas não
secas; catálogos para produtos em promoção para venda; papel
para artistas; papel para decalque; papel autocopiante; papel
adesivo; etiquetas; cartazes; papel retardador de chama; papel-pergaminho ou «laid paper»; papel com marca de água; papel
para imprimir livros; artigos de papelaria, incluindo envelopes,
artigos de escritório (excepto móveis), material para artistas;
material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos);
películas plásticas; placas plásticas para impressão, papelaria ou
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外），美術用品；教育或教學用品（儀器除外）；塑料膜；印

embalagens, nomeadamente materiais plásticos transparentes

刷、文具或包裝用塑料板，尤其是透明或自黏塑料材料；通過

ou autocolantes; distribuição de produtos em promoção para

目錄分發促銷品。

venda por catálogos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42225

類別：

16

申請人：ANTALIS INTERNATIONAL, 122, rue Edouard

Marca n.º N/42 225

Classe

16.ª

Requerente: ANTALIS INTERNATIONAL, 122, rue Edouard Vaillant-92300 Levallois Perret - France.

Vaillant-92300 Levallois Perret - France.
國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：印刷及書寫用紙與紙板；印刷及書寫用塗布紙與塗布

Produtos: papel e cartão para imprimir e escrever; papel

紙板；用於印刷與書寫的格式紙與紙板或成卷的紙與紙板；未

revestido e cartão revestido para imprimir e escrever; papel e

印刷的用於打印與書寫的紙與紙板。

cartão com formato ou papel e cartão em volume para imprimir
e escrever; papel e cartão para imprimir e escrever ainda não
imprimidos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42231

類別：

32

申請人：MERCADONA, S.A., Valencia, 5 46016 Tavernes

Marca n.º N/42 231

Classe

32.ª

Requerente: MERCADONA, S.A., Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques, Espanha.

Blanques, Espanha.
國籍：西班牙

Nacionalidade: espanhola

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料；水果

Produtos: cervejas, águas minerais e gasosas e outras não alcoólicas; bebidas e sumos de frutas; xaropes e outras preparações

飲料及水果汁；糖漿及其他製飲料用製劑。

para fazer bebidas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42232

類別：

33

申請人：MERCADONA, S.A., Valencia, 5 46016 Tavernes
Blanques, Espanha.

Marca n.º N/42 232

Classe

33.ª

Requerente: MERCADONA, S.A., Valencia, 5 46016 Tavernes Blanques, Espanha.

國籍：西班牙

Nacionalidade: espanhola

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01
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產品：酒精飲料（啤酒除外）。

Produtos: bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/42233

類別：

6

Marca n.º N/42 233

Classe

6.ª

申請人：Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limited,

Requerente: Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limit-

Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok

ed, Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man

Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Lok Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：普通金屬及其合金；五金製品；鈦；小五金器具；不

Produtos: metais comuns e suas ligas; serralharia; titânio;

屬別類的普通金屬製品；礦砂；用於出售珠寶、禮品、鐘錶、

quinquilharia metálica; produtos de metais comuns não incluí-

雪茄煙及香煙的金屬製盒、箱、包裝物及容器；金屬指環；鑰

dos noutras classes; minérios; estojos, caixas, embalagens e reci-

匙；錢夾；全屬第6類。

pientes em metal para a venda de joalharia, presentes, relógios,
charutos, cigarros; anéis metálicos; chaves; molas para dinheiro;
tudo incluído na classe 6.ª

商標構成：

A marca consiste em:

通知：根據十二月十三日第97/99/M號法令第二百零九條第

Notificações: nos termos dos n. os 1 a 3 do artigo 209.º do

一至三款規定，刪除了“書寫工具；紀念幣及物品”，因屬其

Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, excluiu-se «instru-

他類別。

mentos de escrita; moedas e peças comemorativas», por pertencer a outra classe.

商標編號：N/42234

類別：

14

Marca n.º N/42 234

Classe

14.ª

申請人：Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limited,

Requerente: Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limit-

Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok

ed, Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man

Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Lok Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：貴重金屬合金；未加工或半加工貴重金屬；珠寶；寶

Produtos: ligas de metais preciosos; metais preciosos não tra-

石；半寶石；寶石；鑽石；珍珠；白金；黄金；銀；玉石；象

balhados ou semitrabalhados; joalharia; pedras preciosas; pedras

牙；珊瑚；水晶；瑪瑙；首飾；銀飾品；鍍有貴重金屬的物

semipreciosas; gemas; diamantes; pérolas; platina; ouro; prata;

品；金及銀餐具（刀、叉及匙餐具除外）；裝飾品；耳環；項

jade; marfim; coral; cristais; ágatas; jóias; ornamentos de prata;

鏈；手鐲；胸針；手鍊；吊墜，領帶夾；領帶別針；袖口鈕；

artigos em plaqué; baixelas em ouro e prata (excepto cutelaria, garfos e colheres); ornamentos; brincos; colares; pulseiras;
broches; braceletes; pendentes, molas de gravata; alfinetes de
gravata; botões-de-punho; porta-chaves; e imitações disso; joa-
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鎖匙扣；以及有關仿製品；景泰藍珠寶；黄金，白金，銀幣；

lharia de «cloisonné»; ouro, platina, moedas de prata; relógios;

鐘錶；腕錶；鐘錶及計時儀器；煙灰缸；珠寶鏈；錶鏈；腕錶

relógios de pulso; relojoaria e instrumentos cronométricos; cin-

用帶；腕錶用手鐲；貴重金屬製首飾用盒；用於鐘錶、腕錶、

zeiros; correntes de joalharia; correntes de relógios; faixas para

雪茄煙、香煙、腕錶的盒；全屬第14類。

relógios; braceletes para relógios; estojos para jóias em metais
preciosos; estojos para relógios, relógios de pulso, charutos, cigarros, relógios de pulso; tudo incluído na classe 14.ª

商標構成：

商標編號：N/42235

A marca consiste em:

類別：

16

Marca n.º N/42 235

Classe

16.ª

申請人：Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limited,

Requerente: Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limit-

Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok

ed, Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man

Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Lok Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：簿冊；檔案夾；裝訂用品；紙、紙板及其製品；印刷

Produtos: álbuns; arquivadores; material de encadernação;

品；日曆；卡；目錄；單張；小冊子；期刋；海報；印刷出版

papel, papelão e produtos feitos nestas matérias; produtos de

物；通告板；雕刻用板；圖片；信封；照片；文具用品；教學

imprensa; calendários; cartões; catálogos; folhetos; panfletos;

及教育材料；包裝用塑料物品；包裝及打包用紙、塑料片、袋

periódicos; cartazes; publicações impressas; quadros de avisos;

及包裹；全屬第16類。

placas para gravar; gravuras; envelopes; fotografias; artigos de
papelaria; materiais de instrução e de ensino; materiais plásticos
para embalagem; papel, folhas plásticas, sacos e pacotes para
embrulhar e empacotar; tudo incluído na classe 16.ª

商標構成：

商標編號：N/42236

A marca consiste em:

類別：

35

Marca n.º N/42 236

Classe

35.ª

申請人：Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limited,

Requerente: Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limit-

Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok

ed, Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man

Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Lok Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：貴重金屬及其合金以及貴重金屬製品或鍍有貴重金屬

Serviços: venda por grosso, venda a retalho e distribuição de

的物品、未加工或半加工貴重金屬、珠寶、寶石、半寶石、寶

metais preciosos e suas ligas e produtos feitos de metais precio-

石、鑽石、珍珠、白金、黄金、銀、玉石、象牙、珊瑚、水

sos ou em plaqué, metais preciosos não trabalhados ou semi-

晶、瑪瑙、首飾、銀飾品、鍍有貴重金屬的物品、金及銀餐具

trabalhados, joalharia, pedras preciosas, pedras semipreciosas,
gemas, diamantes, pérolas, platina, ouro, prata, jade, marfim,
coral, cristais, ágatas, jóias, ornamentos de prata, artigos em
plaqué, baixelas em ouro e prata (excepto cutelaria, garfos e
colheres); ornamentos, brincos, colares, pulseiras, broches, bra-
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（刀、叉及匙餐具除外）、裝飾品、耳環、項鏈、手鐲、胸

celetes, pendentes, molas de gravata, alfinetes de gravata, botões

針、手鍊、吊墜、領帶夾、領帶別針、袖口鈕、鎖匙扣、以及

de punho, porta-chaves, e imitações disso, joalharia de «cloison-

有關仿製品、景泰藍珠寶、黄金、白金、銀幣、鐘錶、腕錶、

né», ouro, platina, moedas de prata, relógios, relógios de pulso,

鐘錶及計時儀器、煙灰缸、珠寶鏈、錶鏈、腕錶用帶、腕錶用

relojoaria e instrumentos cronométricos, cinzeiros, correntes de

手鐲、貴重金屬製首飾用盒、用於鐘錶、腕錶、雪茄煙、香

joalharia, correntes de relógios, faixas para relógios, braceletes

煙、腕錶的盒的批發、零售及銷售服務；廣告；推銷；組織以

para relógios, estojos para jóias em metais preciosos, estojos

商業及/或廣告為目的的展覽；組織以商業及/或廣告為目的的

para relógios, relógios de pulso, charutos, cigarros, relógios de

商業交易會；室外廣告；公共關係；廣告服務；廣告代理；全

pulso; publicidade; promoção de vendas; organização de exibi-

屬第35類。

ções para fins comerciais e/ou fins publicitários; organização de
feiras de comércio para fins comerciais e/ou fins publicitários;
publicidade de exterior; relações públicas; serviços de publicidade; agências de publicidade; tudo incluído na classe 35.ª

商標構成：

商標編號：N/42237

A marca consiste em:

類別：

36

Marca n.º N/42 237

Classe

36.ª

申請人：Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limited,

Requerente: Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limit-

Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok

ed, Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man

Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Lok Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：全與珠寶、寶石、寶石、鑽石、珍珠、白金、黄金、

Serviços: serviços de apreciação e avaliação, tudo relacionado

銀、玉石、象牙、珊瑚、水晶及瑪瑙有關的估價及評估服務，

com joalharia, pedras preciosas, gemas, diamantes, pérolas, plati-

全屬第36類。

na, ouro, prata, jade, marfim, coral, cristais, ágatas, tudo incluído
na classe 36.ª

商標構成：

商標編號：N/42238

A marca consiste em:

類別：

37

Marca n.º N/42 238

Classe

37.ª

申請人：Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limited,

Requerente: Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limit-

Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok

ed, Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man

Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Lok Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：採礦；開採；開發採石場的服務；與珠寶、寶石、寶

Serviços: mineração; extracção; serviços de exploração de

石、鑽石、珍珠、白金、黄金、銀、玉石、象牙、珊瑚、水

pedreiras; serviços de reparação relacionados com joalharia,

晶、瑪瑙、鐘錶及計時儀器有關的修理服務；珠寶的重鑲服

pedras preciosas, gemas, diamantes, pérolas, platina, ouro, prata,

務；與上述所有服務有關的顧問服務；全屬第37類。

jade, marfim, coral, cristais, ágatas, relojoaria e instrumentos
cronométricos; serviços de remontagem de joalharia; serviços de
aconselhamento relacionados com todos os serviços supracitados; tudo incluído na classe 37.ª
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類別：

40

Marca n.º N/42 239

Classe

40.ª

申請人：Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limited,

Requerente: Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limit-

Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok

ed, Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man

Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Lok Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：與珠寶、寶石、寶石、鑽石、珍珠、白金、黄金、

Serviços: serviços envolvendo o corte, a modelação, a esmal-

銀、玉石、象牙、珊瑚、水晶、瑪瑙、鐘錶及計時儀器有關的

tagem, a gravação, o polimento por desgaste ou revestimento de

包括切割、塑造、使光滑、雕刻、研磨擦亮或鍍層的服務；上

joalharia, pedras preciosas, gemas, diamantes, pérolas, platina,

述產品的保養服務；金屬物品的鍍層；電鑄；鍍鉻；電鍍；包

ouro, prata, jade, marfim, coral, cristais, ágatas, relojoaria e ins-

鑲金；金屬鍍金；與上述所有服務有關的顧問服務；全屬第40

trumentos cronométricos; serviços de manutenção dos produtos

類。

supracitados; revestimento de artigos de metal; galvanoplastia;
cromagem; galvanização; folheamento a ouro; revestimento de
metal a ouro; serviços de aconselhamento relacionados com todos os serviços supracitados; tudo incluído na classe 40.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42240

類別：

42

Marca n.º N/42 240

Classe

42.ª

申請人：Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limited,

Requerente: Kwong’s Art Jewellery Trading Company Limit-

Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok

ed, Unit 14-16, 2/F, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man

Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

Lok Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong.

國籍：根據香港法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de H.K.

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：珠寶、寶石、寶石、鑽石、珍珠、白金、黄金、銀、

Serviços: «design» de joalharia, pedras preciosas, gemas, dia-

玉石、象牙、珊瑚、水晶、瑪瑙、鐘錶及計時儀器的設計；上

mantes, pérolas, platina, ouro, prata, jade, marfim, coral, cristais,

述產品用的包裝設計；上述產品用的鑑定服務；專業諮詢；與

ágatas, relojoaria e instrumentos cronométricos; «design» de

上述產品有關的資訊及顧問服務；上述產品的研究及分析；全

embalagens para os produtos supracitados; serviços de autenti-

屬第42類。

cação para os produtos supracitados; consultadoria profissional;
serviços de informação e aconselhamento relacionados com os
produtos supracitados; pesquisa e análise dos produtos supracitados; tudo incluído na classe 42.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42241

類別：

29

申請人：王傳宗，場所：澳門氹仔地堡街泉福新邨295號地下
J舖。

Marca n.º N/42 241

Classe

29.ª

Requerente: Wong Chung Tsung, Sede: 澳門氹仔地堡街泉福
新邨295號地下J舖。

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

產品：肉，肉汁，醃漬、乾製及煮熟的水果和蔬菜，蛋，奶

Produtos: carne, extractos de carne, frutos e legumes conservados, secos e cozidos, ovos, leite e produtos lácteos.

及乳製品。
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：乳白色、咖啡色、橙紅色（如圖所示）。

Reivindicação de cores: bege, castanho, vermelho-alaranjado
(tal como representados na figura).

商標編號：N/42242

類別：

30

申請人：王傳宗，場所：澳門氹仔地堡街泉福新邨295號地下
J舖。

Marca n.º N/42 242

Classe

30.ª

Requerente: Wong Chung Tsung, Sede: 澳門氹仔地堡街泉福
新邨295號地下J舖。

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

產品：可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉

Produtos: cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do

及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，蜂蜜，糖漿，鮮

café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e

酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香

confeitaria, gelados comestíveis, mel, xarope de melaço, levedu-

料，飲用冰。

ra, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo para refrescar.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：乳白色、咖啡色、橙紅色（如圖所示）。

Reivindicação de cores: bege, castanho, vermelho-alaranjado
(tal como representados na figura).

商標編號：N/42243

類別：

9

Marca n.º N/42 243

Classe

9.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06
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產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、控制（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器；

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de

錄製、傳送及重放聲音及影像用的器具及儀器，磁性數據載

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

體，錄製用碟，自動售貨器及投幣啟動裝置的機械結構，現金

vamento) e de ensino; aparelhos de instrumentos para gravação,

收入記錄機，電腦及數據處理裝置，滅火器械，遊戲機，尤指

transmissão e reprodução de som e imagens, suportes de registo

接收及接受賭注用設備、儀器或裝置，全屬第9類。

magnético, discos para gravação, máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos operados por moedas, caixas
registadoras, computador e equipamento para o tratamento
da informação, extintores, máquinas de jogos, especificamente
aparelhos, instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar
apostas, tudo incluído na classe 9.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42244

類別：

9

Marca n.º N/42 244

Classe

9.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、控制（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器；

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de

錄製、傳送及重放聲音及影像用的器具及儀器，磁性數據載

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

體，錄製用碟，自動售貨器及投幣啟動裝置的機械結構，現金

vamento) e de ensino; aparelhos de instrumentos para gravação,

收入記錄機，電腦及數據處理裝置，滅火器械，遊戲機，尤指

transmissão e reprodução de som e imagens, suportes de registo

接收及接受賭注用設備、儀器或裝置，全屬第9類。

magnético, discos para gravação, máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos operados por moedas, caixas
registadoras, computador e equipamento para o tratamento
da informação, extintores, máquinas de jogos, especificamente
aparelhos, instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar
apostas, tudo incluído na classe 9.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色、黑色、金色。

Reivindicação de cores: vermelho, preto, dourado, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42245

類別：

9

Marca n.º N/42 245

Classe

9.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、控制（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器；

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de

錄製、傳送及重放聲音及影像用的器具及儀器，磁性數據載

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

體，錄製用碟，自動售貨器及投幣啟動裝置的機械結構，現金

vamento) e de ensino; aparelhos de instrumentos para gravação,

收入記錄機，電腦及數據處理裝置，滅火器械，遊戲機，尤指

transmissão e reprodução de som e imagens, suportes de registo

接收及接受賭注用設備、儀器或裝置，全屬第9類。

magnético, discos para gravação, máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos operados por moedas, caixas
registadoras, computador e equipamento para o tratamento
da informação, extintores, máquinas de jogos, especificamente
aparelhos, instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar
apostas, tudo incluído na classe 9.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色、黑色、金色、藍色。

Reivindicação de cores: vermelho, preto, dourado, azul, tal
como representados na figura.

商標編號：N/42246

類別：

28

Marca n.º N/42 246

Classe

28.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；球，氣

Produtos: jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de despor-

球，球拍及其部件，體育器具及運動用配件；聖誕樹用裝飾

to não incluídos noutras classes; bolas, balões, raquetes e suas

品，包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，籌碼，

partes, aparelhos de ginástica e acessórios para o desporto, de-

帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩

corações para árvores de Natal, incluindo cartas de jogo; equi-

機器，高爾夫球設備，長毛絨玩具，棋盤遊戲，飛碟，沐浴玩

pamento para jogos de fortuna e azar, nomeadamente fichas de

具，沙灘玩具，玩具配件，手動操作的電子遊戲，國際象棋遊

póquer, fichas, slot machines com ou sem dados em vídeo, rodas

戲，紙牌遊戲，玩具籌碼及骰子，全屬第28類。

de jogos de fortuna e azar, máquinas de jogos de fortuna e azar,
equipamento de golfe, brinquedos de peluche, jogos de tabuleiro, discos voadores, brinquedos de banho, brinquedos de praia,
acessórios para brinquedos, jogos electrónicos de segurar
manualmente, jogos de xadrez, jogos de cartas, fichas de brinquedo
e dados, tudo incluído na classe 28.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Marca n.º N/42 247

Classe

28.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；球，氣

Produtos: jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de despor-

球，球拍及其部件，體育器具及運動用配件；聖誕樹用裝飾

to não incluídos noutras classes; bolas, balões, raquetes e suas

品，包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，籌碼，

partes, aparelhos de ginástica e acessórios para o desporto, de-

帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩

corações para árvores de Natal, incluindo cartas de jogo; equi-

機器，高爾夫球設備，長毛絨玩具，棋盤遊戲，飛碟，沐浴玩

pamento para jogos de fortuna e azar, nomeadamente fichas de

具，沙灘玩具，玩具配件，手動操作的電子遊戲，國際象棋遊

póquer, fichas, slot machines com ou sem dados em vídeo, rodas

戲，紙牌遊戲，玩具籌碼及骰子，全屬第28類。

de jogos de fortuna e azar, máquinas de jogos de fortuna e azar,
equipamento de golfe, brinquedos de peluche, jogos de tabuleiro, discos voadores, brinquedos de banho, brinquedos de praia,
acessórios para brinquedos, jogos electrónicos de segurar
manualmente, jogos de xadrez, jogos de cartas, fichas de brinquedo
e dados, tudo incluído na classe 28.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色、黑色、金色。

Reivindicação de cores: vermelho, preto, dourado, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42248

類別：

28

Marca n.º N/42 248

Classe

28.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：娛樂品，玩具；不屬別類的體育及運動用品；球，氣

Produtos: jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de despor-

球，球拍及其部件，體育器具及運動用配件；聖誕樹用裝飾

to não incluídos noutras classes; bolas, balões, raquetes e suas

品，包括紙牌；幸運博彩用設備，如撲克牌用的籌碼，籌碼，

partes, aparelhos de ginástica e acessórios para o desporto, de-

帶或不帶視像顯示數據的角子老虎機，幸運博彩輪，幸運博彩

corações para árvores de Natal, incluindo cartas de jogo; equi-

機器，高爾夫球設備，長毛絨玩具，棋盤遊戲，飛碟，沐浴玩

pamento para jogos de fortuna e azar, nomeadamente fichas de

具，沙灘玩具，玩具配件，手動操作的電子遊戲，國際象棋遊

póquer, fichas, slot machines com ou sem dados em vídeo, rodas

戲，紙牌遊戲，玩具籌碼及骰子，全屬第28類。

de jogos de fortuna e azar, máquinas de jogos de fortuna e azar,
equipamento de golfe, brinquedos de peluche, jogos de tabuleiro, discos voadores, brinquedos de banho, brinquedos de praia,
acessórios para brinquedos, jogos electrónicos de segurar
manualmente, jogos de xadrez, jogos de cartas, fichas de brinquedo
e dados, tudo incluído na classe 28.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色、黑色、金色、藍色。

Reivindicação de cores: vermelho, preto, dourado, azul, tal
como representados na figura.

商標編號：N/42249

類別：

39

Marca n.º N/42 249

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
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及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42250

類別：

39

Marca n.º N/42 250

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,
veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e
guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-
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的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

electricidade e energia; e tudo o supracitado também forneci-

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色、黑色、金色。

Reivindicação de cores: vermelho, preto, dourado, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42251

類別：

39

Marca n.º N/42 251

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turístico; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,
empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,
veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e
guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
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曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

gem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supracitado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色、黑色、金色、藍色。

Reivindicação de cores: vermelho, preto, dourado, azul, tal
como representados na figura.

商標編號：N/42252

類別：

41

Marca n.º N/42 252

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-
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空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42253

類別：

41

Marca n.º N/42 253

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06
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服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
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訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色、黑色、金色。

Reivindicação de cores: vermelho, preto, dourado, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42254

類別：

41

Marca n.º N/42 254

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
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娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色、黑色、金色、藍色。

Reivindicação de cores: vermelho, preto, dourado, azul, tal
como representados na figura.

商標編號：N/42255

類別：

41

Marca n.º N/42 255

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso
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視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou si-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

milares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actua-

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

lizações e sua disponibilização; organização e preparação de

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; pro-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

dução e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; servi-

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

ços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entreteni-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

mento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo;

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; ser-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

viços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da «in-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ternet» ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

cinematográficos e audiovisuais; organização e produção au-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

diovisual e multimédia; serviços de mediação para aquisição de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento;
serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo
audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação;
serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou
recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações
musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e
comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias,
jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários,
eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação,
colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos
a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de
entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços
de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização
de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura,
arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de
golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer
de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e
culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色。

Reivindicação de cores: azul, tal como representado na figura.
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Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
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部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色。

Reivindicação de cores: azul, tal como representado na figura.

商標編號：N/42257

類別：

41

Marca n.º N/42 257

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,
apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições
com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
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媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色。

Reivindicação de cores: azul, tal como representado na figura.

商標編號：N/42258

類別：

41

Marca n.º N/42 258

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

culturais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente:

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jo-
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據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

gos de fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

casinos e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

a partir de outra rede de comunicações; serviços de entreteni-

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

mento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

acesso através de rede computorizada global; jogos e apostas

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo;

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

actualizações e sua disponibilização; organização e preparação

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produ-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

ção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobra-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

gem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

entretenimento cinematográfico; serviços de entretenimento

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; serviços relati-

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

vos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

periódicos; serviços relativos a música e entretenimento dispo-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

nibilizados «on-line» a partir de bases de dados informáticas, a

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações;

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diver-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

são, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de
espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e
centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e
infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais,
incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e
educação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos,
actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções
teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos,
lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer
e educação, colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes;
serviços relativos a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas
desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços
de disponibilização de informação relativa a entretenimento,
desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços
relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades
desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua realização e
organização; tudo incluído na classe 41.ª
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A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: azul, preto, tal como representados na

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、黑色。

figura.

商標編號：N/42259

類別：

41

Marca n.º N/42 259

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cultu-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

rais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: serviços

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos;

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

serviços relativos a e para casinos e para jogos através de «web-

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

sites» e redes computorizadas globais; serviços de informação so-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

bre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de da-

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

dos informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de comunicações; serviços de entretenimento relativos a dis-

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

ponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro;

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

jogos de computador e jogos vídeo; jogos de computador, elec-

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

trónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua disponibi-

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

lização; organização e preparação de exposições, apresentações,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins culturais,

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de
televisão; serviços de entretenimento cinematográfico; serviços
de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao
vivo; serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de
música, revistas e periódicos; serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de dados
informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de
comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e
equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques
de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização
de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e
entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão
e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e
infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais,
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括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

educação; serviços relativos a e para divertimento e entreteni-

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

mento ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos,

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos,

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

nários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação,

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes; serviços relati-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

vos a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas;

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços
de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização
de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte,
actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe,
torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais
incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

na figura.

商標編號：N/42260

類別：

41

Marca n.º N/42 260

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cultu-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

rais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: serviços

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos;

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

serviços relativos a e para casinos e para jogos através de «web-

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

sites» e redes computorizadas globais; serviços de informação so-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

bre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de da-

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

dos informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de comunicações; serviços de entretenimento relativos a dis-

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

ponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede
computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro;
jogos de computador e jogos vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua disponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações,
programas, eventos, espectáculos e exibições com fins culturais,
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視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

televisão; serviços de entretenimento cinematográfico; serviços

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

vivo; serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

música, revistas e periódicos; serviços relativos a música e entre-

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

tenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de dados

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; orga-

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

nização e produção audiovisual e multimédia; serviços de media-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

ção para aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais,

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

educação; serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos,
actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções
teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos,
lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e
educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação,
colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas;
serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de
entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços
de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização
de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte,
actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe,
torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais
incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como repre-

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

sentados na figura.

商標編號：N/42261

類別：

41

Marca n.º N/42 261

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
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樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42262

類別：

41

Marca n.º N/42 262

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
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娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42263

類別：

43

Marca n.º N/42 263

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
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展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色。

Reivindicação de cores: azul, tal como representado na figura.

商標編號：N/42264

類別：

43

Marca n.º N/42 264

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色。

Reivindicação de cores: azul, tal como representado na figura.

商標編號：N/42265

類別：

43

Marca n.º N/42 265

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色。

Reivindicação de cores: azul, tal como representado na figura.

商標編號：N/42266

類別：

43

Marca n.º N/42 266

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
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會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色、黑色。

Reivindicação de cores: azul, preto, tal como representados na
figura.

商標編號：N/42267

類別：

43

Marca n.º N/42 267

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

A marca consiste em:

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado
na figura.
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商標編號：N/42268

類別：

43

Marca n.º N/42 268

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como repre-

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

sentados na figura.

商標編號：N/42269

類別：

43

Marca n.º N/42 269

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-
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會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42270

類別：

43

Marca n.º N/42 270

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42271

類別：

41

Marca n.º N/42 271

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版∕發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
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部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版8423C。

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 8423C, tal como
representado na figura.

商標編號：N/42272

類別：

41

Marca n.º N/42 272

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版∕發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
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表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de
azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos
e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação,
colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos
a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de
entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços
de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização
de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura,
arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de
golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer
de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e
culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版8423C。

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 8423C, tal como
representado na figura.

商標編號：N/42273

類別：

41

Marca n.º N/42 273

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial
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申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版∕發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
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動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版8423C。

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 8423C, tal como
representado na figura.

商標編號：N/42274

類別：

41

Marca n.º N/42 274

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版∕發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-
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身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版8423C、黑

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 8423C, preto, tal
como representados na figura.

色。

商標編號：N/42275

類別：

41

Marca n.º N/42 275

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de
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據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou si-

務；音樂、雜誌及期刊的出版∕發行；透過電腦數據庫、互聯

milares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actua-

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

lizações e sua disponibilização; organização e preparação de

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos e

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; pro-

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

dução e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; servi-

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

ços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entreteni-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

mento cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo;

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

de arte; publicação/edição de música, revistas e periódicos; ser-

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

viços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

-line» a partir de bases de dados informáticas, a partir da «in-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ternet» ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

cinematográficos e audiovisuais; organização e produção au-

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

diovisual e multimédia; serviços de mediação para aquisição de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento;
serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo
audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação;
serviços relativos a e para divertimento e entretenimento ou
recreação e educação, nomeadamente espectáculos, actuações
musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e
comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias,
jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários,
eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação,
colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes; serviços relativos
a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de
entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços
de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização
de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura,
arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de
golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer
de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e
culturais incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado
na figura.

商標編號：N/42276

類別：

41

Marca n.º N/42 276

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

culturais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente:

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jo-

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

gos de fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

casinos e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

a partir de outra rede de comunicações; serviços de entreteni-

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

mento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

acesso através de rede computorizada global; jogos e apostas

務；音樂、雜誌及期刊的出版∕發行；透過電腦數據庫、互聯

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo;

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

actualizações e sua disponibilização; organização e preparação

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

de exposições, apresentações, programas, eventos, espectáculos

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produ-

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

ção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobra-

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

gem; produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de
entretenimento cinematográfico; serviços de entretenimento
televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música, revistas e
periódicos; serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de dados informáticas, a
partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações;
aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento
e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e
produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para
aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diver-
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娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

são, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e en-

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

tretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

centros e arcádias de divertimento; aluguer de equipamento e

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais,

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

educação; serviços relativos a e para divertimento e entreteni-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

mento ou recreação e educação, nomeadamente espectáculos,

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos,

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer
e educação, colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes;
serviços relativos a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas
desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços
de disponibilização de informação relativa a entretenimento,
desporto, cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços
relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades
desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua realização e
organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階、黑色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.

商標編號：N/42277

類別：

41

Marca n.º N/42 277

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos atra-
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博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

vés de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

de bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a par-

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

tir de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服
務；音樂、雜誌及期刊的出版∕發行；透過電腦數據庫、互聯
網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄
機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多
媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人
服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de
computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações
e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,
apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições com

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribui-

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

ção de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de estúdios de

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinema e de televisão; serviços de entretenimento cinematográ-

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

fico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entreteni-

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

mento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publicação/

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

/edição de música, revistas e periódicos; serviços relativos a músi-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

ca e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

rede de comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes de

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活
動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫
訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文
化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços
de mediação para aquisição de bilhetes (para entretenimento);
parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços de divertimentos, parques
de diversão e centros e arcádias de divertimento; aluguer de
equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação
profissional e educação; serviços relativos a e para divertimento
e entretenimento ou recreação e educação, nomeadamente
espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema,
produções teatrais e comédias, multimédia, bailes, discotecas,
concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais,
recreativos e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de
lazer e educação, colónias-de-férias e cursos; serviços de clubes;
serviços relativos a «nightclubs»; serviços de discoteca; apostas
desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas
para fins de entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto,
cultura, arte, actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a
clubes de golfe, torneios de golfe, serviços de assistente de golfe,
aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a sua realização e organização; tudo
incluído na classe 41.ª
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42278

類別：

41

Marca n.º N/42 278

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版∕發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
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會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e com-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

petições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42279

類別：

43

Marca n.º N/42 279

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
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會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版8423C。

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 8423C, tal como
representado na figura.

商標編號：N/42280

類別：

43

Marca n.º N/42 280

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 8423C, tal como

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版8423C。

representado na figura.

商標編號：N/42281

類別：

43

Marca n.º N/42 281

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版8423C。

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 8423C, tal como
representado na figura.

商標編號：N/42282

類別：

43

Marca n.º N/42 282

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

N.º 22 — 3-6-2009
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活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰色——色版8423C，黑

Reivindicação de cores: cinzento — Pantone 8423C, preto, tal
como representados na figura.

色。

商標編號：N/42283

類別：

43

Marca n.º N/42 283

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
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烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado
na figura.

商標編號：N/42284

類別：

43

Marca n.º N/42 284

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.

商標編號：N/42285

類別：

43

Marca n.º N/42 285

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

-9002, Cayman Islands.

‑9002, Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42287

類別：

43

Marca n.º N/42 287

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands..

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços
de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços
de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
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務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的黃色。

Reivindicação de cores: amarelo, tal como representado na
figura.

商標編號：N/42288

類別：

43

Marca n.º N/42 288

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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Reivindicação de cores: amarelo, tal como representado na

顏色之要求：如提交圖樣所示的黃色。

figura.

商標編號：N/42289

類別：

43

Marca n.º N/42 289

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: amarelo, tal como representado na

顏色之要求：如提交圖樣所示的黃色。

figura.

商標編號：N/42290

類別：

43

Marca n.º N/42 290

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-
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服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的黃色，黑色。

Reivindicação de cores: amarelo, preto, tal como representados na figura.

商標編號：N/42291

類別：

43

Marca n.º N/42 291

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
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烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階。

Reivindicação de cores: grau de cinza, tal como representado
na figura.

商標編號：N/42292

類別：

43

Marca n.º N/42 292

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色。

A marca consiste em:

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.
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商標編號：N/42293

類別：

43

Marca n.º N/42 293

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42294

類別：

43

Marca n.º N/42 294

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-
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會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42295

類別：

16

Marca n.º N/42 295

Classe

16.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais,

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários elásticos e

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior.

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais,

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões

第16類。

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos,
aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos,
aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para artistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel
de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras,
tudo incluído na classe 16.ª

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009
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顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版8960C，銀

商標編號：N/42296

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.

色——色版8001C。

類別：

16

Marca n.º N/42 296

Classe

16.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, car-

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

tão e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

apontamentos, blocos para apontamentos, livros para aponta-

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

mentos, dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais,

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

livros de actividades, livros para colorir; suportes para canetas

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

e lápis, carimbos, abridores de cartas, calendários elásticos e

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

colas, fitas e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

e demais artigos de papelaria e de escritório em geral. Compas-

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

sos, réguas e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior.

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

Cartazes e cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para ba-

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

ses de copos, guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

figurinhas de papel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais,

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

ilustrados e outras publicações. Artigos de fotografias e padrões

第16類。

para vestuário. Paletas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos,
aguarelas, guaches, canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos,
aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para artistas, material escolar e utensílios para escrever, em geral. Papel
de prata e de embrulho. Quadros, pinturas retratos e gravuras,
tudo incluído na classe 16.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版8960C，銀

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.

色——色版8001C。

商標編號：N/42297

類別：

16

Marca n.º N/42 297

Classe

16.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, cartão

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para apon-
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器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

tamentos, blocos para apontamentos, livros para apontamentos,

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, livros de

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

actividades, livros para colorir; suportes para canetas e lápis,

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

carimbos, abridores de cartas, calendários elásticos e colas, fitas

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores e demais

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

artigos de papelaria e de escritório em geral. Compassos, réguas

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. Cartazes e

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para bases de copos,

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e figurinhas de pa-

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

pel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais, ilustrados e outras

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

publicações. Artigos de fotografias e padrões para vestuário. Pa-

第16類。

letas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, aguarelas, guaches,
canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para artistas, material escolar e
utensílios para escrever, em geral. Papel de prata e de embrulho.
Quadros, pinturas retratos e gravuras, tudo incluído na classe 16.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版8960C，銀

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.

色——色版8001C。

商標編號：N/42298

類別：

16

Marca n.º N/42 298

Classe

16.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：一般的紙，紙板及塑料薄膜製的箱，袋及包裝物。紙

Produtos: caixas, sacos e embalagens em geral, de papel, cartão

張及紙本，記錄用卡，記錄用簿，記錄用書冊，檔案夾，收存

e película plástica. Folhas e blocos de papel, cartões para apon-

器及分隔器，記事本，海報，活動書籍，着色用書籍；鋼筆及

tamentos, blocos para apontamentos, livros para apontamentos,

鉛筆用支架，印章，開信器，日曆，橡筋及膠水，帶及墨水

dossiers, arquivadores e separadores, agendas, postais, livros de

瓶，印章及蓋封蠟用的封印，膠擦，塗改液及其餘一般文具用

actividades, livros para colorir; suportes para canetas e lápis,

品和辦公用品。圓規，間尺及直角尺。紙牌及室內魚缸。海報

carimbos, abridores de cartas, calendários elásticos e colas, fitas

及舞台全景，地圖，地圖冊及草圖。紙杯墊用氈，紙餐巾，紙

e tinteiros, carimbos e sinetes, borrachas, correctores e demais

巾及紙手巾。過濾紙及紙的小雕像。報章，書籍，雜誌，小冊

artigos de papelaria e de escritório em geral. Compassos, réguas

子，有插圖的明信片及其他出版物。照片產品及服裝紙樣。調

e esquadros. Cartas de jogar e aquários de interior. Cartazes e

色版，畫筆，墨汁，油墨及丙烯酸樹脂顏料，水彩畫，樹膠水

cenários, mapas, atlas e maquetas. Feltros para bases de copos,

彩畫，鋼筆，鉛筆，鉛筆刨，鉛筆芯，大氣狀況圖表，鋼筆

guardanapos, lenços e toalhas de papel. Filtros e figurinhas de pa-

尖，畫布，黏土及其他原材料和藝術家用材料，一般的學校材

pel. Jornais, livros, revistas, brochuras, postais, ilustrados e outras

料及書寫工具。銀紙及包裝紙。黑板，繪畫肖像及版畫，全屬

publicações. Artigos de fotografias e padrões para vestuário. Pa-

第16類。

letas, pincéis, tinta da China, óleos e acrílicos, aguarelas, guaches,
canetas, lápis, lapiseira, minas, aerógrafos, aparos, tela, argila e outras matérias-primas e materiais para artistas, material escolar e
utensílios para escrever, em geral. Papel de prata e de embrulho.
Quadros, pinturas retratos e gravuras, tudo incluído na classe 16.ª
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A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版8960C，銀

商標編號：N/42299

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.

色——色版8001C。

類別：

39

Marca n.º N/42 299

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turística; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
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及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

electricidade e energia; e tudo o supra citado também forneci-

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版8960C，銀

商標編號：N/42300

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.

色——色版8001C。

類別：

39

Marca n.º N/42 300

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turística; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,
empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,
veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e
guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços
relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento
dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações
naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
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及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazena-

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

gem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e esta-

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

cionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

electricidade e energia; e tudo o supra citado também forneci-

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

do «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版8960C，銀

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.

色——色版8001C。

商標編號：N/42301

類別：

39

Marca n.º N/42 301

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turística; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências

站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tari-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

fas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e
serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de
bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-
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及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版8960C，銀

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.

色——色版8001C。

商標編號：N/42302

類別：

39

Marca n.º N/42 302

Classe

39.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲

Serviços: serviços de transporte; embalagem e armazenamen-

藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組

to de mercadorias; organização de viagens. Transportes e en-

織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；

treposto, nomeadamente: organização de viagens e transportes;

旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服

agências de turismo e de viagens; organização; planeamento

務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸有關的

e venda de viagens turísticas; recepção e assistência a turistas;

諮詢及顧問服務；與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；提供

organização ou operação de cruzeiros; acompanhamento de via-

與旅行或包括透過中間人及旅行社關於個人或貨物和產品運輸

jantes; visitas turísticas; reservas para transportes e viagens; ser-

的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的

viços de guia turística; serviços de porteiro, serviços de emissão

資訊；貨物、產品、車輛或數據及文件的包裝、儲藏、打包、

de bilhetes (para transportes e viagens); serviços de aconselha-

檢查及送交，包括其保存及看管；提供個人或貨物及產品包括

mento e consultoria relativa a viagens e transportes; serviços de

傢俱從一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的

informações relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou

所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存及運輸服務；經營停車

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários e agências
de turismo; serviços de excursões, informações relativas a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, armazenagem,
empacotamento, inspecção e entrega de mercadorias, produtos,
veículos ou dados e documentos, incluindo a sua conservação e
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站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, ou merca-

曳、卸貨、港口及碼頭運作的服務；船隻遇難及其貨物的壓載

dorias e produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e

及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服務；與運輸工具有關

serviços necessariamente ligados a tal tipo de transporte; corre-

的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房

tagem de transportes; serviços de armazenagem e transporte de

或車庫地點的出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護

bagagem de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司機服務；存

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; serviços

放；搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應

relacionados a reboques marítimos, descarga, funcionamento

及分配；及上述提及所有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；

dos portos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações

及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有關的資

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao funciona-

訊、諮詢及顧問服務；全屬第39類。

mento de aeroportos ou heliportos; serviços relacionados com a
locação de veículos de transporte, aluguer de veículos; locação
de aeronaves; aluguer de armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços
de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos e veículos;
serviços de motorista; depósito; serviços de remoção; serviços de
despachante, afretamento; fornecimento e distribuição de água,
electricidade e energia; e tudo o supra citado também fornecido «on-line» a partir de uma base de dados de computador da
«Internet»; e compilação de anúncios para usar como página da
«web» na «internet»; fornecimento de serviços de informação,
consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços
acima referidos; tudo incluído na classe 39.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版8960C，銀

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.

色——色版8001C。

商標編號：N/42303

類別：

41

Marca n.º N/42 303

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento
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及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版/發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

空間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

人學會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

括視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色——色版8960C，銀
色——色版8001C。

A marca consiste em:

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.
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商標編號：N/42304

類別：

41

Marca n.º N/42 304

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版∕發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual
e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes
(para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
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談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; aca-

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

demias de ginástica; serviços de disponibilização de informação

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，銀色—

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.

色版8001C。

商標編號：N/42305

類別：

41

Marca n.º N/42 305

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento

及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版∕發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições
com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção
e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de
estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento
cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços
de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;
publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços
relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»
a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»
ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras
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服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

portivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovi-

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

suais e multimédia; formação profissional e educação; serviços

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，銀色—

商標編號：N/42306

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.

色版8001C。

類別：

41

Marca n.º N/42 306

Classe

41.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：教育，培訓，文體活動，娛樂及消遣，如關於及用於

Serviços: educação, formação, actividades desportivas e cul-

賭場及賭博，包括博彩的服務；提供賭場及賭博用設施；透過

turais, entretenimento e divertimentos, nomeadamente: servi-

網址及全球電腦網絡關於及用於賭場及賭博的服務；自電腦數

ços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de

據庫、自互聯網或自其他通訊網絡在線提供關於娛樂資訊的服

fortuna ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos

務；透過全球電腦網絡進入關於使用電子遊戲的娛樂服務；賭

e jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos através

博及賭注或與金錢相似的；電腦遊戲及視像遊戲；電腦遊戲，

de «websites» e redes computorizadas globais; serviços de in-

電子遊戲及在線遊戲及相關更新及其安排；組織及準備以文

formação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de

化、音樂及運動為目的之展覽會、介紹、節目、活動、表演及

bases de dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir

展示；製作及分配電視及收音機節目；配音；製作及分配影片

de outra rede de comunicações; serviços de entretenimento
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及現場表演；電影及電視的工作室服務；電影的娛樂服務；電

relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso

視的娛樂服務；現場表演的服務；與藝術品陳列館有關的服

através de rede computorizada global; jogos e apostas ou simi-

務；音樂、雜誌及期刊的出版∕發行；透過電腦數據庫、互聯

lares a dinheiro; jogos de computador e jogos vídeo; jogos de

網或其他通訊網絡在線上安排與音樂及娛樂有關的服務；攝錄

computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações

機、盒式錄像帶及電影和視聽設備及配件的出租，視聽及多

e sua disponibilização; organização e preparação de exposições,

媒體的組織及製作；購買入場劵（娛樂性質的）用的中間人

apresentações, programas, eventos, espectáculos e exibições

服務；遊樂場，主題公園，遊戲中心；安排消遣及娛樂用的空

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

間、設備及基礎設施；消遣服務，遊樂場及消遣中心及詩人學

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; produção

會的消遣；運動、教育、休閒及文化設備及基礎設施，包括

e distribuição de filmes e de espectáculos ao vivo; serviços de

視聽及多媒體的出租；專業及教育培訓；關於及用於消遣及

estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento

娛樂或消閒及教育的服務，如戲劇，現場音樂演出，馬戲場，

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços

表演，電影院，舞台劇製作，喜劇，多媒體，舞會，的士高舞

de entretenimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte;

廳，競賽，彩票，博彩，講座，專業會議，專題性討論會，座

publicação/edição de música, revistas e periódicos; serviços

談會，體育運動、文化、消閒及教育的項目及比賽，健身俱樂

relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line»

部，體育館，消閒及教育俱樂部，假期及課程的渡假村；俱樂

a partir de bases de dados informáticas, a partir da «internet»

部服務；關於夜總會的服務；的士高服務；運動賭注；賭注俱

ou a partir de outra rede de comunicações; aluguer de câmaras

樂部服務；組織以娛樂為目的之聯歡會；娛樂俱樂部服務；健

de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinema-

身服務；體操學會；安排與娛樂、運動、文化、藝術、社會活

tográficos e audiovisuais; organização e produção audiovisual

動及消遣有關的資訊服務；有關高爾夫俱樂部的服務，高爾夫

e multimédia; serviços de mediação para aquisição de bilhetes

訓練，高爾夫輔助服務，高爾夫設備的出租；體育、消閒及文

(para entretenimento); parques de diversão, parques temáti-

化活動包括其製作及組織；全屬第41類。

cos, centros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e
infra-estruturas para divertimento e entretenimento; serviços
de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de
divertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos, recreativos e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; serviços
relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação
e educação, nomeadamente espectáculos, actuações musicais
ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias,
multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar,
conferências, congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreativos e educacionais, «health
clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias-de-férias
e cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «nightclubs»;
serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de clubes
de apostas; organização de festas para fins de entretenimento;
serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços de disponibilização de informação
relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, actividades
sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de
golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equipamento de
golfe; actividades desportivas, recreativas e culturais incluindo a
sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，銀色—

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado

色版8001C。

— Pantone 8001C, tal como representados na figura.
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商標編號：N/42307

類別：

43

Marca n.º N/42 307

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，銀色—

商標編號：N/42308

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.

色版8001C。

類別：

43

Marca n.º N/42 308

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços
de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços
de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
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宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，銀色—

商標編號：N/42309

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.

色版8001C。

類別：

43

Marca n.º N/42 309

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，銀色—

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado

色版8001C。

— Pantone 8001C, tal como representados na figura.
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商標編號：N/42310

類別：

43

Marca n.º N/42 310

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的金色—色版8960C，銀色—

商標編號：N/42311

Reivindicação de cores: dourado — Pantone 8960C, prateado
— Pantone 8001C, tal como representados na figura.

色版8001C。

類別：

43

Marca n.º N/42 311

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços
de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços
de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-
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咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色—色版295C。

Reivindicação de cores: azul — Pantone 295C, tal como representado na figura.

商標編號：N/42312

類別：

43

Marca n.º N/42 312

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

N.º 22 — 3-6-2009
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A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: azul — Pantone 295C, tal como re-

顏色之要求：如提交圖樣所示的藍色—色版295C。

presentado na figura.

商標編號：N/42313

類別：

43

Marca n.º N/42 313

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的黃色—色版130C，淺藍—色

Reivindicação de cores: amarelo — Pantone 130C, azul-claro

版279C，寶藍—色版661C，墨藍—色版295C。

— Pantone 279C, azul-escuro — Pantone 661C, azul-tinto —
Pantone 295C, tal como representados na figura.
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Marca n.º N/42 314

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏 色 之 要 求 ： 如 提 交 圖 樣 所 示 的 黃 色 —— 色 版 1 3 0 C ， 淺

Reivindicação de cores: amarelo — Pantone 130C, azul-claro
— Pantone 279C, azul-escuro — Pantone 661C, branco, preto,

藍——色版279C，寶藍——色版661C，白色，黑色。

tal como representados na figura.

商標編號：N/42315

類別：

43

Marca n.º N/42 315

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-
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咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como repre-

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色。

sentados na figura.

商標編號：N/42316

類別：

43

Marca n.º N/42 316

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
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會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色，白色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42317

類別：

43

Marca n.º N/42 317

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42318

類別：

43

Marca n.º N/42 318

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42319

類別：

43

Marca n.º N/42 319

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços
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備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: castanho, tal como representado na

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色。

figura.

商標編號：N/42320

類別：

43

Marca n.º N/42 320

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色。

Reivindicação de cores: castanho, tal como representado na
figura.

商標編號：N/42321

類別：

43

Marca n.º N/42 321

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色——色版186C。

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 186C, tal como
representado na figura.
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Marca n.º N/42 322

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色——色版186C，黑色，
白色。

商標編號：N/42323

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 186C, preto,
branco, tal como representados na figura.

類別：

43

Marca n.º N/42 323

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços
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宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como repre-

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色。

sentados na figura.

商標編號：N/42324

類別：

43

Marca n.º N/42 324

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-
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展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色，白色。

representados na figura.

商標編號：N/42325

類別：

43

Marca n.º N/42 325

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42326

類別：

43

Marca n.º N/42 326

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42327

類別：

43

Marca n.º N/42 327

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços
de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
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備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色——色版4695C，金

商標編號：N/42328

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4695C, dourado
— Pantone 1255C, tal como representados na figura.

色——色版1255C。

類別：

43

Marca n.º N/42 328

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色——色版4695C，黃

商標編號：N/42329

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4695C, amarelo
— Pantone 110C, tal como representados na figura.

色——色版110C。

類別：

43

Marca n.º N/42 329

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色——色版4695C，黃

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 4695C, amarelo
— Pantone 110C, dourado — Pantone 1255C, tal como repre-

色——色版110C，金色——色版1255C。

sentados na figura.

商標編號：N/42330

類別：

43

Marca n.º N/42 330

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-
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服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏 色 之 要 求 ： 如 提 交 圖 樣 所 示 的 黃 色 —— 色 版 1 1 0 C ， 金

Reivindicação de cores: amarelo — Pantone 110C, dourado
— Pantone 1255C, preto, tal como representados na figura.

色——色版1255C，黑色。

商標編號：N/42331

類別：

43

Marca n.º N/42 331

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
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烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色，白色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42332

類別：

43

Marca n.º N/42 332

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色，白色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como
representados na figura.
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Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42334

類別：

43

Marca n.º N/42 334

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços
de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-
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備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42335

類別：

43

Marca n.º N/42 335

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色——色版504C。

A marca consiste em:

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 504C, tal como
representado na figura.
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Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色——色版504C。

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 504C, tal como
representado na figura.

商標編號：N/42337

類別：

43

Marca n.º N/42 337

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços
de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços
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務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏 色 之 要 求 ： 如 提 交 圖 樣 所 示 的 棕 色 —— 色 版 5 0 4 C ， 紅

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 504C, vermelho
— Pantone 186C, tal como representados na figura.

色——色版186C。

商標編號：N/42338

類別：

43

Marca n.º N/42 338

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的紅色——色版186C，黑色，

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 186C, preto,
branco, tal como representados na figura.

白色。

商標編號：N/42339

類別：

43

Marca n.º N/42 339

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.

商標編號：N/42340

類別：

43

Marca n.º N/42 340

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色，白色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como
representados na figura.

商標編號：N/42341

類別：

43

Marca n.º N/42 341

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
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烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42342

類別：

43

Marca n.º N/42 342

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42343

類別：

43

Marca n.º N/42 343

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

N.º 22 — 3-6-2009
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國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏 色 之 要 求 ： 如 提 交 圖 樣 所 示 的 紅 色 —— 色 版 2 0 1 C ， 橙

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 201C, cor-de-laranja — Pantone 158C, castanho — Pantone 504C, tal como

色——158C，棕色——色版504C。

representados na figura.

商標編號：N/42344

類別：

43

Marca n.º N/42 344

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de
comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
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會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的棕色——色版504C。

Reivindicação de cores: castanho — Pantone 504C, tal como
representado na figura.

商標編號：N/42345

類別：

43

Marca n.º N/42 345

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009
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顏 色 之 要 求 ： 如 提 交 圖 樣 所 示 的 紅 色 —— 色 版 2 0 1 C ， 橙

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 201C, cor-de-laranja — Pantone 158C, castanho — Pantone 504C, tal como

色——158C，棕色——色版504C。

representados na figura.

商標編號：N/42346

類別：

43

Marca n.º N/42 346

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏 色 之 要 求 ： 如 提 交 圖 樣 所 示 的 紅 色 —— 色 版 2 0 1 C ， 橙

Reivindicação de cores: vermelho — Pantone 201C, cor-de-laranja — Pantone 158C, preto, branco, tal como representados

色——158C，黑色，白色。

na figura.

商標編號：N/42347

類別：

43

Marca n.º N/42 347

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-
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服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色。

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, tal como representados na figura.

商標編號：N/42348

類別：

43

Marca n.º N/42 348

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais
para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e servi-
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展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

ços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

Reivindicação de cores: grau de cinza, preto, branco, tal como

顏色之要求：如提交圖樣所示的灰階，黑色，白色。

representados na figura.

商標編號：N/42349

類別：

43

Marca n.º N/42 349

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42350

類別：

43

Marca n.º N/42 350

Classe

43.ª

申請人：Melco Crown Entertainment Limited, Walker

Requerente: Melco Crown Entertainment Limited, Walker

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-

House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002,

9002, Cayman Islands.

Cayman Islands.

國籍：英國

Nacionalidade: inglesa
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活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：提供食品、飲料及餐食服務，酒店服務，備辦宴席，

Serviços: serviços para fornecer comida, bebida e refeições,

預備食品、飲料、餐食及冷飲，宴會及宴會服務，酒吧及酒吧

serviços de hotel, catering, preparação de comida, bebida, refei-

服務，歐洲式小酒館及歐洲式小酒館服務，餐廳及餐廳服務，

ções e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

咖啡店及咖啡店服務，咖啡廳及咖啡廳服務，食堂及食堂服

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e servi-

務，小吃店及小吃店服務，酒吧服務及酒吧，外賣服務，備辦

ços de restaurantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços

宴席及備辦宴席服務，為婚禮招待會預備食品、飲料、餐食及

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack bar e serviços

備辦宴席，快餐服務，為婚禮招待會搜尋及預備場地，於招待

de snack bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, servi-

會的雞尾酒及於招待會的雞尾酒服務，咖啡室及咖啡室服務，

ços de takeaway, catering e serviços de catering; preparação de

烹調及烹調服務，食品調製及食品調製服務，推廣為討論會、

comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casa-

展覽會及常會用的基礎設施，餐飲空間，與上述提及服務有關

mento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais

的資訊、輔助、支援、諮詢及協商服務，全屬第43類。

para recepção de casamento, cocktail em recepções e serviços
de cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee shop,
cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e serviços
de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para
conferências, exibições e convenções, espaços de restauração,
serviços de informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos
na classe 43.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42351

類別：

11

申請人：SINKO INDUSTRIES LTD., 4-5, Minamimori-machi
1-chome, Kita-ku, Osaka, Japan.

Marca n.º N/42 351

Classe

11.ª

Requerente: SINKO INDUSTRIES LTD., 4-5, Minamimori-machi 1-chome, Kita-ku, Osaka, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水

Produtos: aparelhos para iluminação, aquecimento, produção

及衛生設備裝置；空氣調節器具及裝置；分隔室用空氣調節器

de vapor, cozinha, refrigeração, secagem, ventilação, forneci-

具；空氣處理組件；清潔空氣用器具及設施；分隔室用清潔空

mento de água e fins sanitários; aparelhos e instalações de ar

氣用器具；空氣淨化器具及機器；感應通風組件；過濾空氣用

condicionado; aparelhos de ar condicionado para compartimen-

設施，包括用於清潔空間的通風過濾組件；潤濕器；分隔室用

tos; unidades de tratamento de ar; aparelhos e instalações de

潤濕器；中央加溫散熱裝置用潤濕器；冷藏器具及機器；空氣

limpeza de ar; aparelhos de limpeza de ar de compartimentos;

冷卻器具，包括風冷式小巧製冷器及水冷式小巧製冷器；空氣

aparelhos e máquinas de purificação de ar; unidades de venti-

加熱器具，包括風冷式熱能泵製冷器；空氣除臭器具；乾燥器

lação por indução; instalações para filtragem de ar, incluindo

具；抽濕機；空氣消毒器；熱氣設備；熱旋轉式變流機；處理

unidades de filtro de ventilação para uso em espaços limpos;

空氣用離子化設備；蒸氣設施；電散熱器；散熱器（加溫）；

humidificadores; humidificadores de ar para compartimentos;
humidificadores para radiadores de aquecimento central; aparelhos e máquinas de refrigeração; aparelhos para arrefecimento
do ar, incluindo chillers compactas por ar arrefecido e chillers
compactas por água arrefecida; aparelhos de aquecimento de
ar, incluindo chillers por bombagem térmica de ar arrefecido;
aparelhos de desodorização do ar; aparelhos para secar; desu-
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加溫換流器；通風（空調）裝置及設施；鍋爐；通風機；抽氣

midificadores; esterilizadores de ar; aparelho de ar quente; per-

扇；空調風扇；作為空氣調節裝置配件的風扇；風扇；冷卻

mutadores de calor; aparelhos de ionização para o tratamento

塔；製造及提供熱水用設備，包括配有熱能泵的；冷凍設備和

de ar; instalações de geração de vapor; radiadores eléctricos;

設施；製冷循環器具及設施；空氣調節器具用自動控制設備；

radiadores (de aquecimento); convectores de aquecimento; ins-

上述提及所有產品的零件及配件。

talações e aparelhos de ventilação (ar condicionado); caldeiras;
ventiladores de ar; ventoinhas extractoras; ventiladores de ar
condicionado; ventiladores sendo peças de instalações de ar
condicionado; ventoinhas; torres de arrefecimento; aparelhos
para produzir e fornecer água quente, incluindo aquelas incorporando bombas de aquecimento; aparelhos e instalações de
congelação; aparelhos e instalações de circulação de refrigeração; equipamento de controlo automático para aparelhos de ar
condicionado; peças e acessórios para todos os produtos acima
mencionados.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42352

類別：

11

申請人：SINKO INDUSTRIES LTD., 4-5, Minamimori-machi
1-chome, Kita-ku, Osaka, Japan.

Marca n.º N/42 352

Classe

11.ª

Requerente: SINKO INDUSTRIES LTD., 4-5, Minamimori-machi 1-chome, Kita-ku, Osaka, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾燥、通風、供水

Produtos: aparelhos para iluminação, aquecimento, produção

及衛生設備裝置；空氣調節器具及裝置；分隔室用空氣調節器

de vapor, cozinha, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimen-

具；空氣處理組件；清潔空氣用器具及設施；分隔室用清潔空

to de água e fins sanitários; aparelhos e instalações de ar con-

氣用器具；空氣淨化器具及機器；感應通風組件；過濾空氣用

dicionado; aparelhos de ar condicionado para compartimentos;

設施，包括用於清潔空間的通風過濾組件；潤濕器；分隔室用

unidades de tratamento de ar; aparelhos e instalações de limpeza

潤濕器；中央加溫散熱裝置用潤濕器；冷藏器具及機器；空氣

de ar; aparelhos de limpeza de ar de compartimentos; aparelhos

冷卻器具，包括風冷式小巧製冷器及水冷式小巧製冷器；空氣

e máquinas de purificação de ar; unidades de ventilação por

加熱器具，包括風冷式熱能泵製冷器；空氣除臭器具；乾燥器

indução; instalações para filtragem de ar, incluindo unidades de

具；抽濕機；空氣消毒器；熱氣設備；熱旋轉式變流機；處理

filtro de ventilação para uso em espaços limpos; humidificadores;

空氣用離子化設備；蒸氣設施；電散熱器；散熱器（加溫）；

humidificadores de ar para compartimentos; humidificadores

加溫換流器；通風（空調）裝置及設施；鍋爐；通風機；抽氣

para radiadores de aquecimento central; aparelhos e máquinas

扇；空調風扇；作為空氣調節裝置配件的風扇；風扇；冷卻

de refrigeração; aparelhos para arrefecimento do ar, incluindo
chillers compactas por ar arrefecido e chillers compactas por
água arrefecida; aparelhos de aquecimento de ar, incluindo
chillers por bombagem térmica de ar arrefecido; aparelhos de
desodorização do ar; aparelhos para secar; desumidificadores;
esterilizadores de ar; aparelho de ar quente; permutadores de calor; aparelhos de ionização para o tratamento de ar; instalações
de geração de vapor; radiadores eléctricos; radiadores (de aquecimento); convectores de aquecimento; instalações e aparelhos
de ventilação (ar condicionado); caldeiras; ventiladores de ar;
ventoinhas extractoras; ventiladores de ar condicionado; ventiladores sendo peças de instalações de ar condicionado; ventoinhas;
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塔；製造及提供熱水用設備，包括配有熱能泵的；冷凍設備和

torres de arrefecimento; aparelhos para produzir e fornecer água

設施；製冷循環器具及設施；空氣調節器具用自動控制設備；

quente, incluindo aquelas incorporando bombas de aquecimento;

上述提及所有產品的零件及配件。

aparelhos e instalações de congelação; aparelhos e instalações de
circulação de refrigeração; equipamento de controlo automático
para aparelhos de ar condicionado; peças e acessórios para todos
os produtos acima mencionados.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42353

類別：

3

申請人：Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, Belgium.

Marca n.º N/42 353

Classe

3.ª

Requerente: Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, Belgium.

國籍：比利時

Nacionalidade: belga

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨

Produtos: preparações para branquear e outras substâncias

用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；牙膏、牙粉；淋

para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e

浴及身體產品即淋浴露、潤膚露及油；身體和手部潤膚露；清

raspar; sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; loções

潔身體及頭髮用劑；沐浴鹽；梳妝用的爽身粉；身體用的精華

para os cabelos; dentríficos; produtos para banho e corpo, nomea-

油；身體用的香梘；環境香薰、芳香袋及香乾花；香水包括芳

damente gel de banho e de duche, loções e óleos; loções para

香水、梳妝水、化妝品即眼影、唇膏、唇彩；胭脂（面頰用色

corpo e mãos; preparações para lavagem do cabelo e corpo;

粉）；及指甲油。

sais de banho; pós de talco para toilete; óleos essenciais de uso
pessoal; sabonetes de uso pessoal; ambientadores aromáticos;
saquinhos perfumados e potpourri; perfumes, incluindo água de
perfume e água de toilete; produtos cosméticos, nomeadamente
sombras para os olhos, batôn, brilho para os lábios, blush (pós
coloridos para o rosto); e verniz para as unhas.

商標構成：

商標編號：N/42354

A marca consiste em:

類別：

4

申請人：Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, Belgium.

Marca n.º N/42 354

Classe

4.ª

Requerente: Godiva Belgium B.V.B.A. / S.P.R.L., Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, Belgium.

國籍：比利時

Nacionalidade: belga

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：工業用油及油脂；潤滑劑；吸收，噴灑和黏結灰塵用

Produtos: óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produto

品；燃料（包括馬達用的汽油）和照明材料；照明用蠟和燈

para absorver, regar e ligar a poeira; combustíveis (incluindo a

芯；香薰蠟燭及無香味蠟燭。

gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, aromáticas e não-aromáticas.
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42355

類別：

3

申請人：Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., Wapenstilstand-

Marca n.º N/42 355

Classe

3.ª

Requerente: Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, Belgium.

straat 5, 1081 Brussels, Belgium.
國籍：比利時

Nacionalidade: belga

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦亮、去漬及研磨

Produtos: preparações para branquear e outras substâncias

用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；牙膏、牙粉；淋

para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e

浴及身體產品即淋浴露、潤膚露及油；身體和手部潤膚露；清

raspar; sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; loções

潔身體及頭髮用劑；沐浴鹽；梳妝用的爽身粉；身體用的精華

para os cabelos; dentríficos; produtos para banho e corpo, nomea-

油；身體用的香梘；環境香薰、芳香袋及香乾花；香水包括芳

damente gel de banho e de duche, loções e óleos; loções para

香水、梳妝水、化妝品即眼影、唇膏、唇彩；胭脂（面頰用色

corpo e mãos; preparações para lavagem do cabelo e corpo;

粉）；及指甲油。

sais de banho; pós de talco para toilete; óleos essenciais de uso
pessoal; sabonetes de uso pessoal; ambientadores aromáticos;
saquinhos perfumados e potpourri; perfumes, incluindo água de
perfume e água de toilete; produtos cosméticos, nomeadamente
sombras para os olhos, batôn, brilho para os lábios, blush (pós
coloridos para o rosto); e verniz para as unhas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42356

類別：

4

申請人：Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, Belgium.

Marca n.º N/42 356

Classe

4.ª

Requerente: Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels, Belgium.

國籍：比利時

Nacionalidade: belga

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

產品：工業用油及油脂；潤滑劑；吸收，噴灑和黏結灰塵用

Produtos: óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produto

品；燃料（包括馬達用的汽油）和照明材料；照明用蠟和燈

para absorver, regar e ligar a poeira; combustíveis (incluindo a

芯；香薰蠟燭及無香味蠟燭。

gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, aromáticas e não-aromáticas.

商標構成：

A marca consiste em:
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Marca n.º N/42 357

Classe

35.ª

Requerente: SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.
國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：為他人促銷能源運轉商品；市場調查及研究；為他人

Serviços: promoção de vendas de mercadorias de operação

提供電耗量、持續性發展、環境保護、及公平貿易改善及控制

de energia por conta de outrem; pesquisa e estudo de mercado;

的商業諮詢；能源消耗、持續性發展、環境保護、及公平貿易

fornecimento de consultadoria comercial em relação a quanti-

相關之商業資訊及諮詢；能源消耗、持續性發展、環境保護、

dade de consumo de electricidade, desenvolvimento contínuo,

及公平貿易管理的產品展示；環境保護、新能源、自然資源保

protecção do ambiente, e aperfeiçoamento e controlo de comér-

護、持續性發展、及公平貿易相關的商業管理協助、及商業組

cio equitativo por conta de outrem; informações e consultadoria

織和管理諮詢；環境保護、新能源、自然資產保護、持續性發

comerciais em relação a consumo de energia, desenvolvimento

展、及公平貿易相關的效能專家；傳單、樣品、指南、印刷品

contínuo, protecção do ambiente e comércio equitativo; exibi-

之分發；能源管理、持續性發展、環境保護、及公平貿易相關

ção de produtos em relação a consumo de energia, desenvolvi-

的商業性或廣告目的性質的展覽會籌備；環境保護、新能源、

mento contínuo, protecção do ambiente e gestão de comércio

自然資源保護、持續性發展、及公平貿易相關的市場研究及調

equitativo; apoio de gestão comercial, e consultadoria de organi-

查。（全屬第35類服務）

zação e gestão comerciais em relação a protecção do ambiente,
nova energia, protecção de recursos naturais, desenvolvimento
contínuo, e comércio equitativo; peritos em eficiência em relação a protecção do ambiente, nova energia, protecção de bens
naturais, desenvolvimento contínuo, e comércio equitativo; distribuição de panfletos, amostras, guias e produtos de imprensa;
preparação de exposições para fins comerciais ou publicitários
em relação a gestão de energia, desenvolvimento contínuo, protecção do ambiente e comércio equitativo; estudo e pesquisa
de mercado em relação a protecção do ambiente, nova energia,
protecção de recursos naturais, desenvolvimento contínuo, e comércio equitativo (todos incluídos nos serviços da classe 35.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42358

類別：

37

申請人：SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

Marca n.º N/42 358

Classe

37.ª

Requerente: SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：建築之建立、建造、修繕、保養、更新裝潢及建築外

Serviços: informações e consultadoria em relação a estabe-

觀整修或環境保護、促進持續性發展、及能源消耗管理之電力

lecimento, construção, restauração, manutenção, renovação e

設備安裝之資訊及諮詢。（全屬第37類服務）

decoração e reparação exterior de construções ou protecção do
ambiente, promoção de desenvolvimento contínuo, e instalação
dos equipamentos de electricidade para gestão do consumo de
energia (todos incluídos nos serviços da classe 37.ª).
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42359

類別：

39

申請人：SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La

Marca n.º N/42 359

Classe

39.ª

Requerente: SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.
國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：能源之供應、運輸、及分配；為促進持續性發展，能

Serviços: fornecimento, transporte e distribuição de energia;

源消耗管理，及環境保護的能源供應、運輸和分配相關資訊及

informações e consultadoria em relação a fornecimento, trans-

諮詢。（全屬第39類服務）

porte e distribuição de energia para promoção de desenvolvimento contínuo, gestão do consumo de energia e protecção do
ambiente (todos incluídos nos serviços da classe 39.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42360

類別：

41

申請人：SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

Marca n.º N/42 360

Classe

41.ª

Requerente: SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：教育，訓練；書籍出版；書籍及評論雜誌之編輯；錄

Serviços: educação, treino; publicação de livros; edição de livros

影帶影片製作；舉辦及籌備論談會、討論會及研討會；文化或

e de revistas críticas; produção de videocassette e de filme;

教育目的之展覽籌備；教學用錄音工具之提供租借；經國際電

organização e preparação de palestras, conferências e seminá-

腦網路之評論刊載及宣傳服務；所有上述服務皆係與能源、環

rios; preparação de exposições para fins culturais ou educacio-

境、新能源、天然資源保護、持續性發展及公平貿易相關之服

nais; fornecimento de aluguer e empréstimo de instrumentos de

務。（全屬第41類服務）

gravação de som para ensino; serviços de publicação crítica e de
divulgação através de rede informática internacional; todos os
serviços acima referidos são relacionados com energia, ambiente, nova energia, protecção de recursos naturais, desenvolvimento contínuo e comércio equitativo (todos incluídos nos serviços
da classe 41.ª).

商標構成：

A marca consiste em:
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Marca n.º N/42 361

Classe

42.ª

Requerente: SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.
國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：提供和/或生產和/或分配環境和持續性發展之能源及

Serviços: fornecimento e/ou produção e/ou distribuição de in-

電力設施相關之技術性資訊、諮詢及分析；品質管控；能源、

formações, consultadoria e análise técnicas em relação às insta-

環境、天然資源及持續性發展相關工程師之研究及專業報告；

lações de energia e de electricidade do ambiente e do desenvol-

能源、能源控制及能源功用之技術諮詢及資訊；能源相關研究

vimento contínuo; controlo de qualidade; estudos e relatórios

發展之資訊；能源耗量之技術評估及估價；能源運轉裝置及其

profissionais dos engenheiros em relação a energia, ambiente,

安全裝置之技術性資訊及諮詢；為他人提供環境及持續性發展

recursos naturais e desenvolvimento contínuo; consultadoria e

之新產品的研究及發展；技術性研究；廢物處理及廢物回收之

informações técnicas em relação a energia, controlo de energia

技術性研究及調查；原料處理之技術性研究及調查；能源機器

e funções de energia; informações de estudo e desenvolvimento

設備之技術檢查及專門技術；電力工程、電力及再生能源生產

em relação à energia; avaliação e estimativa técnicas em relação

之研究及發展服務。（全屬第42類服務）

à quantidade do consumo de energia; informações e consultadoria técnicas em relação aos dispositivos de operação de energia
e seus dispositivos de segurança; fornecimento de estudo e desenvolvimento em relação aos produtos novos do ambiente e do
desenvolvimento contínuo por conta de outrem; estudo técnico;
estudo e pesquisa técnicos em relação a tratamento dos desperdícios e reciclagem dos desperdícios; estudo e pesquisa técnicos
em relação ao tratamento de matéria-prima; examinação técnica e tecnologia específica das máquinas e dos equipamentos de
energia; serviços de estudo e de desenvolvimento em relação a
engenharia de electricidade, electricidade e produção de energia
reciclada (todos incluídos nos serviços da classe 42.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42362

類別：

35

申請人：SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

Marca n.º N/42 362

Classe

35.ª

Requerente: SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：為他人促銷能源運轉商品；市場調查及研究；為他人

Serviços: promoção de vendas de mercadorias de operação

提供電耗量、持續性發展、環境保護、及公平貿易改善及控制

de energia por conta de outrem; pesquisa e estudo de mercado;

的商業諮詢；能源消耗、持續性發展、環境保護、及公平貿易

fornecimento de consultadoria comercial em relação a quanti-

相關之商業資訊及諮詢；能源消耗、持續性發展、環境保護、

dade de consumo de electricidade, desenvolvimento contínuo,

及公平貿易管理的產品展示；環境保護、新能源、自然資源保

protecção do ambiente e aperfeiçoamento e controlo de comér-

護、持續性發展、及公平貿易相關的商業管理協助、及商業組

cio equitativo por conta de outrem; informações e consultadoria
comerciais em relação a consumo de energia, desenvolvimento
contínuo, protecção do ambiente e comércio equitativo; exibição de produtos em relação a consumo de energia, desenvolvi-
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織和管理諮詢；環境保護、新能源、自然資產保護、持續性發

mento contínuo, protecção do ambiente e gestão de comércio

展、及公平貿易相關的效能專家；傳單、樣品、指南、印刷品

equitativo; apoio de gestão comercial, e consultadoria de organi-

之分發；能源管理、持續性發展、環境保護、及公平貿易相關

zação e gestão comerciais em relação a protecção do ambiente,

的商業性或廣告目的性質的展覽會籌備；環境保護、新能源、

nova energia, protecção de recursos naturais, desenvolvimento

自然資源保護、持續性發展、及公平貿易相關的市場研究及調

contínuo e comércio equitativo; peritos em eficiência em rela-

查。（全屬第35類服務）

ção a protecção do ambiente, nova energia, protecção de bens
naturais, desenvolvimento contínuo e comércio equitativo; distribuição de panfletos, amostras, guias e produtos de imprensa;
preparação de exposições para fins comerciais ou publicitários
em relação a gestão de energia, desenvolvimento contínuo, protecção do ambiente e comércio equitativo; estudo e pesquisa
de mercado em relação a protecção do ambiente, nova energia,
protecção de recursos naturais, desenvolvimento contínuo, e comércio equitativo (todos incluídos nos serviços da classe 35.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42363

類別：

37

申請人：SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La

Marca n.º N/42 363

Classe

37.ª

Requerente: SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.
國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：建築之建立、建造、修繕、保養、更新裝潢及建築外

Serviços: informações e consultadoria em relação a estabe-

觀整修或環境保護、促進持續性發展、及能源消耗管理之電力

lecimento, construção, restauração, manutenção, renovação e

設備安裝之資訊及諮詢。（全屬第37類服務）

decoração e reparação exterior de construções ou protecção do
ambiente, promoção de desenvolvimento contínuo e instalação
dos equipamentos de electricidade para gestão do consumo de
energia (todos incluídos nos serviços da classe 37.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42364

類別：

39

申請人：SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

Marca n.º N/42 364

Classe

39.ª

Requerente: SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：能源之供應、運輸、及分配；為促進持續性發展，能

Serviços: fornecimento, transporte e distribuição de energia;

源消耗管理，及環境保護的能源供應、運輸和分配相關資訊及

informações e consultadoria em relação a fornecimento, trans-

諮詢。（全屬第39類服務）

porte e distribuição de energia para promoção de desenvolvimento contínuo, gestão do consumo de energia e protecção do
ambiente (todos incluídos nos serviços da classe 39.ª).
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類別：

41

申請人：SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La

Marca n.º N/42 365

Classe

41.ª

Requerente: SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.
國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：教育，訓練；書籍出版；書籍及評論雜誌之編輯；錄

Serviços: educação, treino; publicação de livros; edição de li-

影帶影片製作；舉辦及籌備論談會、討論會及研討會；文化或

vros e de revistas críticas; produção de videocassette e de filme;

教育目的之展覽籌備；教學用錄音工具之提供租借；經國際電

organização e preparação de palestras, conferências e seminá-

腦網路之評論刊載及宣傳服務；所有上述服務皆係與能源、環

rios; preparação de exposições para fins culturais ou educacio-

境、新能源、天然資源保護、持續性發展及公平貿易相關之服

nais; fornecimento de aluguer e empréstimo de instrumentos de

務。（全屬第41類服務）

gravação de som para ensino; serviços de publicação crítica e de
divulgação através de rede informática internacional; todos os
serviços acima referidos são relacionados com energia, ambiente, nova energia, protecção de recursos naturais, desenvolvimento contínuo e comércio equitativo (todos incluídos nos serviços
da classe 41.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42366

類別：

42

申請人：SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

Marca n.º N/42 366

Classe

42.ª

Requerente: SONEPAR, Rue Antoine Parmentier, Zac La
Valleé, 02100 Saint-Quentin, France.

國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/01

Data do pedido: 2009/04/01

服務：提供和/或生產和/或分配環境和持續性發展之能源及

Serviços: fornecimento e/ou produção e/ou distribuição de in-

電力設施相關之技術性資訊、諮詢及分析；品質管控；能源、

formações, consultadoria e análise técnicas em relação às insta-

環境、天然資源及持續性發展相關工程師之研究及專業報告；

lações de energia e de electricidade do ambiente e do desenvol-

能源、能源控制及能源功用之技術諮詢及資訊；能源相關研究

vimento contínuo; controlo de qualidade; estudos e relatórios

發展之資訊；能源耗量之技術評估及估價；能源運轉裝置及其

profissionais dos engenheiros em relação a energia, ambiente,
recursos naturais e desenvolvimento contínuo; consultadoria e
informações técnicas em relação a energia, controlo de energia
e funções de energia; informações de estudo e desenvolvimento
em relação à energia; avaliação e estimativa técnicas em relação
à quantidade do consumo de energia; informações e consultadoria técnicas em relação aos dispositivos de operação de energia
e seus dispositivos de segurança; fornecimento de estudo e desenvolvimento em relação aos produtos novos do ambiente e do
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安全裝置之技術性資訊及諮詢；為他人提供環境及持續性發展

desenvolvimento contínuo por conta de outrem; estudo técnico;

之新產品的研究及發展；技術性研究；廢物處理及廢物回收之

estudo e pesquisa técnicos em relação a tratamento dos desper-

技術性研究及調查；原料處理之技術性研究及調查；能源機器

dícios e reciclagem dos desperdícios; estudo e pesquisa técnicos

設備之技術檢查及專門技術；電力工程、電力及再生能源生產

em relação ao tratamento de matéria-prima; examinação técni-

之研究及發展服務。（全屬第42類服務）

ca e tecnologia específica das máquinas e dos equipamentos de
energia; serviços de estudo e de desenvolvimento em relação a
engenharia de electricidade, electricidade e produção de energia
reciclada (todos incluídos nos serviços da classe 42.ª).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42367

類別：

5

申請人：Hovione FarmaCiência S.A., Estrada Coronel

Marca n.º N/42 367

Classe

5.ª

Requerente: Hovione FarmaCiência S.A., Estrada Coronel
Nicolau de Mesquita, n.º 154, Taipa, Macau.

Nicolau de Mesquita, n.º 154, Taipa, Macau.
國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：工業

Actividade: industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：藥品和獸藥；人用及動物用藥物。

Produtos: produtos farmacêuticos e veterinários; medicamentos para homens e animais.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42368

類別：

38

申請人：中國電信（澳門）有限公司，場所：澳門新口岸宋

Marca n.º N/42 368

Classe

宋玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。

玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。
國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：藍色：C/100 M/75。

Reivindicação de cores: azul: C/100 M/75.

商標編號：N/42369

類別：

38

申請人：中國電信（澳門）有限公司，場所：澳門新口岸宋
玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。
國籍：根據澳門法例成立

38.ª

Requerente: 中國電信（澳門）有限公司，Sede: 澳門新口岸

Marca n.º N/42 369

Classe

38.ª

Requerente: 中國電信（澳門）有限公司，Sede: 澳門新口岸
宋玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。
Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau
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活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：藍色：C/100 M/75、橙色：M/80 Y/100。

Reivindicação de cores: azul: C/100 M/75, cor-de-laranja: M/80
Y/100.

商標編號：N/42370

類別：

38

申請人：中國電信（澳門）有限公司，場所：澳門新口岸宋

Marca n.º N/42 370

Classe

Requerente: 中國電信（澳門）有限公司，Sede: 澳門新口岸
宋玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。

玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。
國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：藍色：C/100 M/75。

Reivindicação de cores: azul: C/100 M/75.

商標編號：N/42371

類別：

38

申請人：中國電信（澳門）有限公司，場所：澳門新口岸宋

Marca n.º N/42 371

Classe

Requerente: 中國電信（澳門）有限公司，Sede: 澳門新口岸

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：金色：M/30 Y/100。

Reivindicação de cores: dourado: M/30 Y/100.

類別：

38

申請人：中國電信（澳門）有限公司，場所：澳門新口岸宋
玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。

38.ª

宋玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。

玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。

商標編號：N/42372

38.ª

Marca n.º N/42 372

Classe

38.ª

Requerente: 中國電信（澳門）有限公司，Sede: 澳門新口岸
宋玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。
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國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：藍色：C/100 M/75。

Reivindicação de cores: azul: C/100 M/75.

商標編號：N/42373

類別：

38

申請人：中國電信（澳門）有限公司，場所：澳門新口岸宋

Marca n.º N/42 373

Classe

宋玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。

玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。
國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：藍色：C/100 M/75。

Reivindicação de cores: azul: C/100 M/75.

商標編號：N/42374

類別：

38

申請人：中國電信（澳門）有限公司，場所：澳門新口岸宋

Marca n.º N/42 374

Classe

Requerente: 中國電信（澳門）有限公司，Sede: 澳門新口岸

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：藍色：C/100 M/75。

Reivindicação de cores: azul: C/100 M/75.

類別：

38

申請人：中國電信（澳門）有限公司，場所：澳門新口岸宋
玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。

38.ª

宋玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。

玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。

商標編號：N/42375

38.ª

Requerente: 中國電信（澳門）有限公司，Sede: 澳門新口岸

Marca n.º N/42 375

Classe

38.ª

Requerente: 中國電信（澳門）有限公司，Sede: 澳門新口岸
宋玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。
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國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：藍色：C/100 M/75。

Reivindicação de cores: azul: C/100 M/75.

商標編號：N/42376

類別：

38

申請人：中國電信（澳門）有限公司，場所：澳門新口岸宋

Marca n.º N/42 376

Classe

宋玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。

玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。
國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：藍色：C/100 M/75。

Reivindicação de cores: azul: C/100 M/75.

商標編號：N/42377

類別：

38

申請人：中國電信（澳門）有限公司，場所：澳門新口岸宋
玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。

38.ª

Requerente: 中國電信（澳門）有限公司，Sede: 澳門新口岸

Marca n.º N/42 377

Classe

38.ª

Requerente: 中國電信（澳門）有限公司，Sede: 澳門新口岸
宋玉生廣場398號中航大廈12樓B-M座。

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：藍色：C/100 M/75。

Reivindicação de cores: azul: C/100 M/75.
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商標編號：N/42379

類別：

9

Marca n.º N/42 379

Classe

9.ª

申請人：Hutchison Whampoa Enterprises Limited, P.O. Box

Requerente: Hutchison Whampoa Enterprises Limited, P.O.

71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin

Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Vir-

Islands.

gin Islands.

國籍：英屬維爾京斯島

Nacionalidade: das Ilhas Virgens Britânicas

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

產品：電氣、電子、傳真、專線電報、電話、電報、無線電

Produtos: aparelhos e instrumentos eléctricos, electrónicos,

傳呼、電訊、數據通訊及取得數據的設施、儀器和工具；全用

de fax, telex, telefone, telegrama, mensagem via rádio, teleco-

作處理、記錄、貯存、傳送、顯示、接收、輸入、輸出或打印

municações, comunicações de dados e instalação de obtenção

非圖畫或圖案數據；錄製、傳送或重放聲音或影像的儀器；碟

de dados; todos para processamento, registo, armazenamento,

片、卡式帶及電纜，全為磁性數據載體；磁碟閱讀器；聲音或

transmissão, visualização, recepção, entrada, saída ou impressão

視像訊號用的磁帶，視像顯示用設備，視像碟，電子電腦，電

de dados não-picturais ou gráficos; aparelhos para gravação,

腦終端機，電腦鍵盤及與其一起使用的打印機，電腦程式；電

transmissão ou reprodução de som ou imagens; discos, cassetes

腦軟件；電腦記憶體；電腦介面；微處理器；數據機；數碼光

e cabos, sendo todos suportes de registo magnético; leitores de

學傳送儀器和工具；雷射儀器和工具；觀看由電子照相機記錄

disquetes; fitas magnéticas para sinais áudio ou visuais, apare-

的電子影像屬第9類的儀器；傳真電報儀器；上述提及所有產

lhos para visualização de vídeos, vídeo-discos, computadores

品的零件及配件，全屬第9類。

electrónicos, terminais de computador, teclados para computadores e impressoras para utilização com os mesmos, programas
informáticos; software para computador; memórias para computadores; interfaces para computadores; microprocessadores; modems; aparelhos e instrumentos para transmissão óptica digital;
aparelhos e instrumentos laser; aparelhos incluídos na classe 9.ª
para visualização de imagens electrónicas gravadas com câmaras electrónicas; aparelhos de telecópia; peças e acessórios para
todos os produtos supracitados, todos incluídos na classe 9.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42380

類別：

16

Marca n.º N/42 380

Classe

16.ª

申請人：Hutchison Whampoa Enterprises Limited, P.O. Box

Requerente: Hutchison Whampoa Enterprises Limited, P.O.

71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin

Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Vir-

Islands.

gin Islands.

國籍：英屬維爾京斯島

Nacionalidade: das Ilhas Virgens Britânicas

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

產品：紙及紙製品，紙板及紙板製品；與電腦有關的印刷材

Produtos: papel e artigos em papel, cartão e artigos em cartão;

料、報章及定期出版物、書籍及雜誌；文具用品；照片；卡片

materiais impressos, jornais e publicações periódicas, livros e re-

用索引，索引卡，移印畫；使用於與基金或數據的轉移有關的

vistas relacionadas com computadores; artigos de papelaria; fo-

非編碼卡、帶、紙帶；電腦用紙；購買證；表格；檔案夾；書

tografias; indexes para cartões, cartões de índex, figuras de pas-

寫用鋼筆；簽條；標籤；卡；電腦用手冊；打印機用帶；錄製

sar (decalcomanias); cartões sem ser codificados, fitas, fitas de
papel usado em relação com transferência de fundos ou dados;
papel para computadores; certificado de compras; formulários;
arquivadores; canetas para escrever; etiquetas; rótulos; cartões;
manuais para computadores; fitas para impressoras; cassetes de
papel e cartões para gravação de programas de computador;
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電腦程式用紙盒帶及卡；印刷形式的電腦程式；教學及教育材

programas de computador em impressos; materiais de instrução

料（儀器除外）；打字機及其他辦公室用品（傢俱除外）；全

e de ensino (excepto aparelhos); máquinas de escrever e outros

屬第16類。

requisitos para escritório (excepto mobílias); tudo incluído na
classe 16.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42381

類別：

38

Marca n.º N/42 381

Classe

38.ª

申請人：Hutchison Whampoa Enterprises Limited, P.O. Box

Requerente: Hutchison Whampoa Enterprises Limited, P.O.

71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin

Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Vir-

Islands.

gin Islands.

國籍：英屬維爾京斯島

Nacionalidade: das Ilhas Virgens Britânicas

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：電訊，傳真，電傳，電話及電報服務，接收及傳送訊

Serviços: serviço de telecomunicações, fax, telex, telefone e te-

息的服務；透過電子，電腦，電纜，無線電，無線電傳呼，電

legramas, serviços de recepção e transmissão de mensagens; ser-

傳打印機，電子複印，電子郵件，傳真機，電視機，微波，鐳

viço de transmissão de dados e informações por via electrónica,

射線，通訊衛星或其他電訊媒體傳送數據及資訊的服務；提供

computador, cabo, rádio, mensagem por rádio, teleimpressora,

透過電子媒體的數據交換用通訊設施；與數據通訊有關的諮詢

telecópia, correio electrónico, máquina de fax, televisão, micro-

服務；無線電、電話、電報、衛星及透過電纜的通訊網絡系統

ondas, raio laser, satélite de comunicações, ou outros meios de

的提供和操作；視像電文及遠程電文的傳送服務；傳送服務；

telecomunicações; fornecimento de instalações de comunicação

於電腦內自一空白庫存數據以商業或家用為目的提供或演示資

para a troca de dados por meios electrónicos; serviços de con-

訊；無線電或電視節目的傳播或傳送；電訊儀器的出租；通訊

sultoria relacionados com comunicações de dados; fornecimen-

儀器的時間分配服務；與電訊有關的專業諮詢服務；全屬第38

to e operação de sistemas de rádio, telefone, telégrafo, satélite

類。

e redes de comunicações por cabo; serviços de transmissão por
videotexto e teletexto; serviços de transmissão, fornecimento
ou apresentação de informações para fins comerciais ou domésticos a partir de um banco de dados armazenados em computador; radiodifusão ou transmissão de programas de rádio ou
televisão; aluguer de aparelhos de telecomunicações; serviços de
partilha de tempo (time-sharing) para aparelhos de telecomunicações; serviços de consultoria profissional relacionados com
telecomunicações; tudo incluído na classe 38.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42382

類別：

42

Marca n.º N/42 382

Classe

42.ª

申請人：Hutchison Whampoa Enterprises Limited, P.O. Box

Requerente: Hutchison Whampoa Enterprises Limited, P.O.

71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin

Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Vir-

Islands.

gin Islands.

國籍：英屬維爾京斯島

Nacionalidade: das Ilhas Virgens Britânicas
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活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：電腦、電訊、電動及電子儀器和工具的測試；電腦編

Serviços: testes informáticos, telecomunicações, aparelhos e

程；軟件的設計和開發；與資訊儀器和工具、電腦網絡、電腦

instrumentos eléctricos e electrónicos; programação para com-

系統、軟件系統及資訊有關的專業諮詢服務；與電腦有關的電

putadores; concepção e desenvolvimento de software; serviços

動及電子儀器和工具的出租；全屬第42類。

de consultoria profissional relacionados com aparelhos e instrumentos informáticos, redes computadores, sistemas informáticos, sistemas de software e informação; aluguer de aparelhos e
instrumentos eléctricos e electrónicos relacionados com informática; tudo incluído na classe 42.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42383

類別：

43

申請人：中舞國際事業有限公司，場所：中國台灣桃園縣中

Marca n.º N/42 383

Classe

43.ª

Requerente: CHUNG WU INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD., 8F., N.º 231, Shih Chien Rd., Chungli City,

壢市實踐路231號8樓。

Taoyuan County 320, Taiwan, China.
活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：茶館；餐廳；冷熱飲料店；冰果店；咖啡館；速簡餐

Serviços: casas de chá; restaurantes; loja de bebidas geladas e

廳；雞尾酒會服務；自助餐廳；流動咖啡餐車；飯店；點心

quentes; loja de frutas congeladas; café; restaurantes de comidas

吧。

rápidas e simples; serviços de coquetel; restaurantes de auto-serviço; carro de café e refeições ambulante; casas de pasto; bar
de doces e pastéis.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42384

類別：

43

申請人：M&H管理有限公司，場所：毛里求斯卜路易裘丹
IBL大廈4樓。

Marca n.º N/42 384

Classe

43.ª

Requerente: M&H MANAGEMENT LIMITED, 4th Floor,
IBL House, Caudan, Port Louis, Republic Of Mauritius.

國籍：毛里求斯

Nacionalidade: mauriciana

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：飯店；咖啡館；餐館；自助餐館。

Serviços: casas de pasto; café; refeitórios; refeitórios de auto-serviço.

商標構成：

A marca consiste em:
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Marca n.º N/42 385

Classe

44.ª

Requerente: M&H MANAGEMENT LIMITED, 4th Floor,
IBL House, Caudan, Port Louis, Republic Of Mauritius.

IBL大廈4樓。
國籍：毛里求斯

Nacionalidade: mauriciana

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：水療；芳香療法；美容院；保健；蒸氣浴。

Serviços: spa; aromaterapêutica; salão de beleza; cuidados de
saúde; banho de vapor.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42386

類別：

43

申請人：M&H管理有限公司，場所：毛里求斯卜路易裘丹

Marca n.º N/42 386

Classe

43.ª

Requerente: M&H MANAGEMENT LIMITED, 4th Floor,
IBL House, Caudan, Port Louis, Republic Of Mauritius.

IBL大廈4樓。
國籍：毛里求斯

Nacionalidade: mauriciana

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02
Serviços: casas de pasto; café; refeitórios; refeitórios de auto-

服務：飯店；咖啡館；餐館；自助餐館。

-serviço.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42387

類別：

6

申請人：山東鋼鐵集團有限公司，場所：中國山東省濟南市
高新區舜華路西。

Marca n.º N/42 387

Classe

6.ª

Requerente: SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO.,
LTD., Sede: 中國山東省濟南市高新區舜華路西。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

產品：鋼條；鑄鋼；未加工或半加工鑄鐵；普通金屬合金；

Produtos: aço em barra; aço fundido; ferro fundido em estado

金屬建築材料；金屬片和金屬板；鋼板；五金器具；金屬水

bruto e semitrabalhado; ligas de metais comuns; materiais de

管；金屬容器。

construção metálicos; placas metálicas e chapas metálicas; chapas de aço; serralharia e quinquilharia metálica; tubos de água
metálicos; recipientes metálicos.

商標構成：

A marca consiste em:

N.º 22 — 3-6-2009
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商標編號：N/42388

類別：

6

申請人：山東鋼鐵集團有限公司，場所：中國山東省濟南市

Marca n.º N/42 388

Classe

6.ª

Requerente: SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO.,
LTD., Sede: 中國山東省濟南市高新區舜華路西。

高新區舜華路西。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

產品：鋼條；鑄鋼；未加工或半加工鑄鐵；普通金屬合金；

Produtos: aço em barra; aço fundido; ferro fundido em estado

金屬建築材料；金屬片和金屬板；鋼板；五金器具；金屬水

bruto e semitrabalhado; ligas de metais comuns; materiais de

管；金屬容器。

construção metálicos; placas metálicas e chapas metálicas; chapas de aço; serralharia e quinquilharia metálica; tubos de água
metálicos; recipientes metálicos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42389

類別：

33

申請人：安徽迎駕集團有限公司，場所：中國安徽省霍山縣

Marca n.º N/42 389

Classe

33.ª

Requerente: 安徽迎駕集團有限公司，Sede: 中國安徽省霍山
縣佛子嶺鎮。

佛子嶺鎮。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

產品：酒（利口酒）；白蘭地；酒（飲料）；燒酒；雞尾

Produtos: vinhos (licores); «brandy»; vinho (bebida); aguardente; coquetel; vinho amarelo; vinho para cozinhar; genebra;

酒；黃酒；料酒；杜松子酒；葡萄酒；開胃酒。

vinho de uvas; aperitivos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42390

類別：

36

申請人：深圳市蓬昌實業有限公司，場所：中國深圳市羅湖
區人民南路深房廣場41樓A座01室。

Marca n.º N/42 390

Classe

36.ª

Requerente: SHENZHEN PENGCHANG INDUSTRY
COMPANY LIMITED, Room 4101, 41/F, Shenfang Plaza, Renmin Nan Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong Province,
People’s Republic of China.

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/02

Data do pedido: 2009/04/02

服務：保險經紀；銀行；公共基金；藝術品估價；不動產代

Serviços: corretagem de seguros, bancos; fundos públicos;

理；經紀；擔保；募集慈善基金；信託；典當經紀。

avaliação de obras de arte; agências imobiliárias; corretagem;
garantias; angariação de fundos para obras de caridade; serviços
fiduciários; corretagem de penhoras.
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類別：

35

Marca n.º N/42 391

Classe

35.ª

申請人：Cosmos Televisão Por Satélite, S.A., Avenida Dr

Requerente: Cosmos Televisão Por Satélite, S.A., Avenida do

Rodrigo Rodrigues, 600E, Edf. Fitst International C. Center 9

Dr. Rodrigo Rodrigues, 600E, Edf. First International C. Center

andar (P-902) Macau.

9.º andar (P-902) Macau.

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/03

Data do pedido: 2009/04/03

服務：電視廣告。

Serviços: publicidade televisiva.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：金色。

Reivindicação de cores: dourado.

商標編號：N/42392

類別：

41

Marca n.º N/42 392

Classe

41.ª

申請人：Cosmos Televisão Por Satélite, S.A., Avenida Dr

Requerente: Cosmos Televisão Por Satélite, S.A., Avenida do

Rodrigo Rodrigues, 600E, Edf. Fitst International C. Center 9

Dr. Rodrigo Rodrigues, 600E, Edf. First International C. Center

andar (P-902) Macau.

9.º andar (P-902) Macau.

國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/03

Data do pedido: 2009/04/03

服務：出租無線電及電視站、電視娛樂、裝配無線電和電視

Serviços: aluguer de postos de rádio e de televisão, divertimento por televisão, montagem de programas radiofónicos e de

節目。

televisão.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：金色。

Reivindicação de cores: dourado.

商標編號：N/42393

類別：

38

Marca n.º N/42 393

Classe

38.ª

申請人：Cosmos Televisão Por Satélite, S.A., Avenida Dr

Requerente: Cosmos Televisão Por Satélite, S.A., Avenida do

Rodrigo Rodrigues, 600E, Edf. Fitst International C. Center 9

Dr. Rodrigo Rodrigues, 600E, Edf. First International C. Center

andar (P-902) Macau.

9.º andar (P-902) Macau.

N.º 22 — 3-6-2009
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國籍：根據澳門法例成立

Nacionalidade: constituída segundo as leis de Macau

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/03

Data do pedido: 2009/04/03

服務：電視節目廣播、電視播放。

Serviços: difusão de programas de televisão, emissões televisivas.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：金色。

Reivindicação de cores: dourado.

商標編號：N/42394

類別：

41

申請人：W M S G a m i n g I n c., 800 S o u t h N o r t h p o i n t

Marca n.º N/42 394

Classe

41.ª

Requerente: WMS Gaming Inc., 800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, U. S. A.

Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, U. S. A.
國籍：美國達拉華州

Nacionalidade: americana (Estado de Delaware)

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/03

Data do pedido: 2009/04/03

服務：娛樂服務；消閒機器如角子老虎機的出租或售賣及分

Serviços: serviços de entretenimento; aluguer ou venda e distribuição de máquinas de diversão, nomeadamente, «slot machi-

配。

nes».
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42395

類別：

41

Marca n.º N/42 395

Classe

41.ª

Requerente: Chan Chon Chon, Sede: 澳門東望洋街友聯大廈

申請人：陳臻臻，場所：澳門東望洋街友聯大廈3A/N。

3A/N。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/03

Data do pedido: 2009/04/03

服務：教育，提供培訓。

Serviços: educação, provisão de formação.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/42398

類別：

30

申請人：蘇富榮，場所：香港九龍大同新村埃華街55號13字
樓8室。

Marca n.º N/42 398

Classe

30.ª

Requerente: So Fu Wing, Sede: 香港九龍大同新村埃華街55
號13字樓8室。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/03

Data do pedido: 2009/04/03
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產品：咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, suce-

用品，麵粉和穀類製品，麵包，糕點和糖果，冰製食品，蜂

dâneos do café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão,

蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味

pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis, mel, xarope de me-

品） ，調味用香料，飲用冰。

laço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos
(condimentos), especiarias, gelo para refrescar.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42399

類別：

43

申請人：蘇富榮，場所：香港九龍大同新村埃華街55號13字

Marca n.º N/42 399

Classe

43.ª

Requerente: So Fu Wing, Sede: 香港九龍大同新村埃華街55
號13字樓8室。

樓8室。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/03

Data do pedido: 2009/04/03

服務：提供食物和飲料服務，臨時住宿。

Serviços: serviços de fornecimento de alimentos e bebidas,
alojamento temporário.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42400

類別：

25

申請人：施秀氣，場所：澳門新口岸布魯塞爾街169，南岸花

Marca n.º N/42 400

Requerente: Si Sao Hei, Sede: 澳門新口岸布魯塞爾街169，

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/03

Data do pedido: 2009/04/03

產品：服裝，鞋，帽。

Produtos: vestuário, sapatos, chapelaria.

商標構成：

A marca consiste em:

類別：

25

申請人：施秀氣，場所：澳門新口岸布魯塞爾街169，南岸花
園第四座九樓Q室。

25.ª

南岸花園第四座九樓Q室。

園第四座九樓Q室。

商標編號：N/42401

Classe

Marca n.º N/42 401

Classe

25.ª

Requerente: Si Sao Hei, Sede: 澳門新口岸布魯塞爾街169，
南岸花園第四座九樓Q室。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/03

Data do pedido: 2009/04/03

產品：服裝，鞋，帽。

Produtos: vestuário, sapatos, chapelaria.
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42402

類別：

25

申請人：施秀氣，場所：澳門新口岸布魯塞爾街169，南岸花

Marca n.º N/42 402

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/03

Data do pedido: 2009/04/03

產品：服裝，鞋，帽。

Produtos: vestuário, sapatos, chapelaria.

商標構成：

A marca consiste em:

類別：

25

申請人：施秀氣，場所：澳門新口岸布魯塞爾街169，南岸花

Marca n.º N/42 403

25.ª

Requerente: Si Sao Hei, Sede: 澳門新口岸布魯塞爾街169，

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/03

Data do pedido: 2009/04/03

產品：服裝，鞋，帽。

Produtos: vestuário, sapatos, chapelaria.

商標構成：

A marca consiste em:

類別：

30

申請人：陳余健文，場所：澳門美副將大馬路翡翠園一期12
樓E座。

Classe

南岸花園第四座九樓Q室。

園第四座九樓Q室。

商標編號：N/42404

25.ª

南岸花園第四座九樓Q室。

園第四座九樓Q室。

商標編號：N/42403

Classe

Requerente: Si Sao Hei, Sede: 澳門新口岸布魯塞爾街169，

Marca n.º N/42 404

Classe

30.ª

Requerente: Chan U Kin Man, Sede: 澳門美副將大馬路翡翠
園一期12樓E座。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/03

Data do pedido: 2009/04/03

產品：健康食品（非醫用）。

Produtos: alimentos de saúde (não de uso medicinal).

商標構成：

A marca consiste em:

7504
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35

申請人：Helly Hansen AS, Solgaard Skog 139, 1599 Moss,
Norway.
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Marca n.º N/42 406

Classe

35.ª

Requerente: Helly Hansen AS, Solgaard Skog 139, 1599 Moss,
Norway.

國籍：挪威

Nacionalidade: norueguesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告，推銷及廣告目的之展覽會，工作、救生及運動

Serviços: publicidade, promoção de vendas e exibições para

用服裝、鞋、帽及設備，保温服及潛水服，救護服裝、套服、

fins publicitários, serviços de venda a retalho, serviços de venda

夾克及背心，救生夾克、背心及腰帶，營救（救護）設備、器

por grosso e serviços de agência de importação-exportação e

具、儀器、服裝及配件，包括狗用救生背心，漂浮裝置及服

distribuição de vestuário, calçado, chapelaria e equipamento

裝，游泳用背心及腰帶，救生服裝，防意外、損害及防火用保

para trabalho, sobrevivência e desporto, fatos isotérmicos e

護服，安全護甲、纜、繩索、腰帶及繩，眼鏡（光學），太陽

fatos para mergulho, vestuário, fatos, jaquetas e coletes de sal-

眼鏡，眼鏡及太陽眼鏡用盒、鏈、繩及框，安全眼鏡，保護眼

vamento, jaquetas, coletes e cintos salva-vidas, equipamento,

鏡，雙筒望遠鏡，蜂巢電話，蜂巢電話用盒、套及支架，衛星

aparelhos, instrumentos, vestuário e acessórios de socorro (sal-

導航系統，如全球定位系統，全球定位系統器具及儀器，包括

vamento), incluindo coletes salva-vidas para cães, dispositivos

電腦、電腦用程式及軟件、傳送器、接收器、網絡介面裝置、

e vestuário de flutuação, coletes e cintos para natação, fatos de

接線電纜，電子地圖，水上運動、帆船及水下游泳用保温服，

sobrevivência, fatos para protecção contra acidentes, lesões e

服裝，包括工作服、防水服、游泳服及內衣，鞋，包括靴、皮

incêndios, arneses, cabos, cordas, cintos e cordões de segurança,

鞋及拖鞋，帽，包括風帽、無邊圓帽、帽舌、帽子、防水帽，

óculos (óptica), óculos de sol, estojos, correntes, cordões e ar-

腰帶（服裝），手套，露指手套，圍巾，短襪，襪子，襪褲，

mações para óculos e óculos de sol, óculos de segurança, óculos

連褲襪，褲子，包括駕駛獨木舟用帶有彈性腰帶的褲子，駕駛

de protecção, binóculos, telefones celulares, estojos, coberturas

快艇用手套，旅行小手提箱，旅行袋及衣箱，袋，手提箱，學

e suportes para telefones celulares, sistemas de navegação por

校用袋、背包及挎包，夾子，購物用網袋，口袋錢包，攜帶嬰

satélite, nomeadamente um sistema de posicionamento global

兒的吊袋，雨傘及陽傘，腕錶，護照用盒及套，鋼筆，娛樂品

(GPS), aparelhos e instrumentos de GPS, incluindo computa-

及玩具，體育及運動用品，高爾夫球物品，包括高爾夫球、高

dores, programas e software para computadores, transmissores,

爾夫球桿、高爾夫袋，上述提及產品之零件、組件、裝置及配

receptores, dispositivos de interface de rede, cabos de ligação,

件的零售服務、批發服務及出入口代理及分銷服務，上述提及

mapas electrónicos, fatos isotérmicos para desportos aquáti-

服務亦於在線提供。

cos, vela e natação subaquática, vestuário, incluindo vestuário
para o trabalho, vestuário impermeável, vestuário para natação
e roupa interior; calçado, incluindo botas, sapatos e chinelas,
chapelaria, incluindo capuzes, bonés, viseiras, chapéus, «sou-westers» (chapéus impermeáveis), cintos (vestuário), luvas,
mitenes, cachecóis, peúgas, meias, meias-calça, «pantyhose», calças, incluindo calças com cintura elástica para canoagem, luvas
para «yacht», maletas de viagem, sacos e baús de viagem, sacos,
malas de mão, sacos, mochilas, sacolas escolares, pastas, sacos
de rede para compras, carteiras de bolso, sacos «sling» para
transportar bebés, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, relógios
de pulso, estojos e coberturas para passaportes, canetas, jogos e
brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, artigos de golfe,
incluindo bolas de golfe, tacos de golfe, sacos de golfe, peças,
componentes, equipamento e acessórios para os produtos acima referidos, os serviços acima referidos também disponíveis
«on-line».

商標構成：

A marca consiste em:
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優先權日期：2009/02/26；優先權國家/地區：挪威；優先權

商標編號：N/42407

Data de prioridade: 2009/02/26; País/Território de prioridade:
Noruega; n.º de prioridade: 200901991.

編號：200901991。

類別：

35

申請人：Helly Hansen AS, Solgaard Skog 139, 1599 Moss,
Norway.

Marca n.º N/42 407

Classe

35.ª

Requerente: Helly Hansen AS, Solgaard Skog 139, 1599 Moss,
Norway.

國籍：挪威

Nacionalidade: norueguesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

服務：廣告，推銷及廣告目的之展覽會，工作、救生及運動

Serviços: publicidade, promoção de vendas e exibições para fins

用服裝、鞋、帽及設備，保温服及潛水服，救護服裝、套服、

publicitários, serviços de venda a retalho, serviços de venda por

夾克及背心，救生夾克、背心及腰帶，營救（救護）設備、器

grosso e serviços de agência de importação-exportação e distribui-

具、儀器、服裝及配件，包括狗用救生背心，漂浮裝置及服

ção de vestuário, calçado, chapelaria e equipamento para trabalho,

裝，游泳用背心及腰帶，救生服裝，防意外、損害及防火用保

sobrevivência e desporto, fatos isotérmicos e fatos para mergulho,

護服，安全護甲、纜、繩索、腰帶及繩，眼鏡（光學），太陽

vestuário, fatos, jaquetas e coletes de salvamento, jaquetas, coletes

眼鏡，眼鏡及太陽眼鏡用盒、鏈、繩及框，安全眼鏡，保護眼

e cintos salva-vidas, equipamento, aparelhos, instrumentos, ves-

鏡，雙筒望遠鏡，蜂巢電話，蜂巢電話用盒、套及支架，衛星

tuário e acessórios de socorro (salvamento), incluindo coletes

導航系統，如全球定位系統，全球定位系統器具及儀器，包括

salva-vidas para cães, dispositivos e vestuário de flutuação, coletes

電腦、電腦用程式及軟件、傳送器、接收器、網絡介面裝置、

e cintos para natação, fatos de sobrevivência, fatos para protecção

接線電纜，電子地圖，水上運動、帆船及水下游泳用保温服，

contra acidentes, lesões e incêndios, arneses, cabos, cordas, cintos

服裝，包括工作服、防水服、游泳服及內衣，鞋，包括靴、皮

e cordões de segurança, óculos (óptica), óculos de sol, estojos,

鞋及拖鞋，帽，包括風帽、無邊圓帽、帽舌、帽子、防水帽，

correntes, cordões e armações para óculos e óculos de sol, óculos

腰帶（服裝），手套，露指手套，圍巾，短襪，襪子，襪褲，

de segurança, óculos de protecção, binóculos, telefones celulares,

連褲襪，褲子，包括駕駛獨木舟用帶有彈性腰帶的褲子，駕駛

estojos, coberturas e suportes para telefones celulares, sistemas de

快艇用手套，旅行小手提箱，旅行袋及衣箱，袋，手提箱，學

navegação por satélite, nomeadamente um sistema de posiciona-

校用袋、背包及挎包，夾子，購物用網袋，口袋錢包，攜帶嬰

mento global (GPS), aparelhos e instrumentos de GPS, incluindo

兒的吊袋，雨傘及陽傘，腕錶，護照用盒及套，鋼筆，娛樂品

computadores, programas e software para computadores, trans-

及玩具，體育及運動用品，高爾夫球物品，包括高爾夫球、高

missores, receptores, dispositivos de interface de rede, cabos de li-

爾夫球桿、高爾夫袋，上述提及產品之零件、組件、裝置及配

gação, mapas electrónicos, fatos isotérmicos para desportos aquáti-

件的零售服務、批發服務及出入口代理及分銷服務，上述提及

cos, vela e natação subaquática, vestuário, incluindo vestuário para

服務亦於在線提供。

o trabalho, vestuário impermeável, vestuário para natação e roupa
interior; calçado, incluindo botas, sapatos e chinelas, chapelaria,
incluindo capuzes, bonés, viseiras, chapéus, «sou-westers» (chapéus
impermeáveis), cintos (vestuário), luvas, mitenes, cachecóis, peúgas, meias, meias-calça, «pantyhose», calças, incluindo calças com
cintura elástica para canoagem, luvas para «yacht», maletas de
viagem, sacos e baús de viagem, sacos, malas de mão, sacos, mochilas, sacolas escolares, pastas, sacos de rede para compras, carteiras
de bolso, sacos «sling» para transportar bebés, chapéus-de-chuva
e chapéus-de-sol, relógios de pulso, estojos e coberturas para
passaportes, canetas, jogos e brinquedos, artigos de ginástica e de
desporto, artigos de golfe, incluindo bolas de golfe, tacos de golfe,
sacos de golfe, peças, componentes, equipamento e acessórios para
os produtos acima referidos, os serviços acima referidos também
disponíveis «on-line».

商標構成：

A marca consiste em:
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優先權日期：2009/02/26；優先權國家/地區：挪威；優先權

Data de prioridade: 2009/02/26; País/Território de prioridade:
Noruega; n.º de prioridade: 200901993.

編號：200901993。

商標編號：N/42408

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日

類別：

25

申請人：Helly Hansen AS, Solgaard Skog 139, 1599 Moss,

Marca n.º N/42 408

25.ª

Norway.

Norway.
國籍：挪威

Nacionalidade: norueguesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：服裝，鞋，帽。

Produtos: vestuário, calçado, chapelaria.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/42409

Classe

Requerente: Helly Hansen AS, Solgaard Skog 139, 1599 Moss,

類別：

25

申請人：Helly Hansen AS, Solgaard Skog 139, 1599 Moss,

Marca n.º N/42 409

Classe

25.ª

Requerente: Helly Hansen AS, Solgaard Skog 139, 1599 Moss,
Norway.

Norway.
國籍：挪威

Nacionalidade: norueguesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：水上運動、帆船及水下游泳用保温服；服裝，包括防

Produtos: fatos isotérmicos para desportos aquáticos, vela e

水服、游泳服、內衣、短襪、襪子及釣魚背心；鞋，包括靴、

natação subaquática; vestuário, incluindo vestuário impermeá-

皮鞋、膠靴及拖鞋；帽，包括風帽、帽子、帽舌、無邊圓帽、

vel, vestuário de natação, roupa interior, peúgas, meias e coletes

防水帽；腰帶（服裝），手套，露指手套，圍巾，頸巾；褲

para a pesca; calçado, incluindo botas, sapatos, botas de borra-

子，包括駕駛獨木舟用帶有彈性腰帶的褲子；駕駛快艇用手

cha e chinelas; chapelaria incluindo capuzes, chapéus, viseiras,

套，航海用手套。

bonés, chapéus impermeáveis; cintos (vestuário), luvas, mitenes,
cachecóis, lenços de pescoço; calças, incluindo calças com cintura elástica para canoagem; luvas para «yacht», luvas para «sailing».
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42410

類別：

14

申請人：Manufacture Roger Dubuis S.A., Rue André-de-Garrini 2, Meyrin, Switzerland.

Marca n.º N/42 410

Classe

14.ª

Requerente: Manufacture Roger Dubuis S.A., Rue André-de-Garrini 2, Meyrin, Switzerland.

國籍：瑞士

Nacionalidade: suíça

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：袖口鈕，領帶夾，指環，手鐲，耳環，頸鍊，胸針

Produtos: botões de punho, molas para gravata, anéis, pul-

（珠寶物品），鎖匙環；鐘錶，計時儀器，掛牆鐘及座檯鐘，

seiras, brincos, colares, alfinetes de peito (artigo de joalharia),

鐘錶用帶，鐘錶用手鐲，鐘錶及珠寶物品用貴重金屬盒。

argolas para chaves; relógios, cronómetros, relógios de parede e
de mesa, correias para relógios, braceletes para relógios, caixas
de metais preciosos para relógios e artigos de joalharia.
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42411

類別：

25

申請人：Disney Enterprises, Inc., 500 South Buena Vista
Street, Burbank, California 91521, Estados Unidos da América.

Marca n.º N/42 411

Classe

25.ª

Requerente: Disney Enterprises, Inc., 500 South Buena Vista
Street, Burbank, California 91521, Estados Unidos da América.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：田徑用鞋；印花巾；棒球無邊圓帽；沙灘用長褂；沙

Produtos: sapatos para atletismo; lenços estampados; bonés

灘衣；腰帶；圍涎；比堅尼泳衣；運動外套；靴；頸部蝴蝶

de baseball; túnicas para praia; roupa de praia; cintos; babetes;

結；帶貴重金屬尖嘴的領帶；胸圍；無邊圓帽；鞋的保護物；

biquinis; casacos desportivos; botas; laços de pescoço; gravatas

布料圍涎；外套；連衣裙；耳部用禦寒物；鞋；手套；高爾夫

com ponta de metal precioso; sutiã; bonés; protectores de calças;

用襯衣；萬聖節用嘉年華服；帽子；頭帶；頭巾；絲襪；兒童

babetes de tecidos; casacos; vestidos; abafos para as orelhas;

用服裝；短外套；牛仔褲；針織襯衣；頭巾；體操用緊身針織

calçado; luvas; camisas de golfe; fatos de máscaras para o Dia

連衣裙；羊毛裹腿；羊毛手套（僅分為两部份的）；頸部領

de Bruxas; chapéus; bandoletes; toucas; meias de vidro; ves-

帶；夜穿短襯衫；夜穿襯衫；連衣褲；睡衣；男孩用褲子；緊

tuário para crianças; casacos curtos; calças de ganga; camisola

身齊膝褲子；馬球襯衫；套頭斗篷；防水服；長袍；涼鞋；頸

de malha; lenços da cabeça; vestido de malha justo para ginás-

巾；襯衣；鞋；半截裙；短褲；女孩用褲子；拖鞋；睡覺用

tica; polainas de lã; luvas de lã (só com duas divisões); gravatas

衣；短襪；襪子；羊毛襯衣；訓練褲子；訓練襯衣；泳衣；無

de pescoço; camisas de noite curta; camisas de noite; macacões;

袖襯衣；緊身褲子；短袖棉襯衣；內褲；背心；腕帶；服裝；

pijamas; calças para rapaz; calça de meia estreita; camisolas

帽；內衣；婚紗；雨衣。

para pólo; ponchos; impermeáveis; roupões; sandálias; lenços
de pescoço; camisas; sapatos; saias; calções; calças para rapariga; chinelos; roupa para dormir; peúgas; meias; camisolas de lã;
calças de treino; camisolas para treino; fatos de banho; camisola
sem mangas; calças justas; camisolas de algodão de manga curta;
cuecas; coletes; faixas para pulsos; vestuário; chapelaria; roupas
interiores, vestidos de noiva, capas de chuva.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42422

類別：

7

Marca n.º N/42 422

Classe

7.ª

申請人：F U S H U N YO N G M AO C O N S T RU C T I O N

Requerente: FUSHUN YONGMAO CONSTRUCTION

MACHINERY CO., LTD., N.º 3 Yuanda Road, Shuncheng

MACHINERY CO., LTD., N.º 3 Yuanda Road, Shuncheng Dis-

District, Fushun City, Liaoning Province, People’s Republic of

trict, Fushun City, Liaoning Province, People’s Republic of Chi-

China 113126.

na 113126.

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：機器和機床，馬達及機械（陸地車輛用的除外），駕

Produtos: maquinarias e ferramentas mecânicas, motores e
mecanismos (excluindo aqueles usados para veículos terrestres),
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駛機器及司機用（陸地車輛用的除外）及操作非手動農業機械

eixo de engate utilizado para conduzir máquinas e motoristas

的鑲嵌軸。

(excluindo aqueles usados para veículos terrestres) e funcionamento de não manual de ferramentas agrícolas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42423

類別：

7

Marca n.º N/42 423

Classe

7.ª

申請人：F U S H U N YO N G M AO C O N S T RU C T I O N

Requerente: FUSHUN YONGMAO CONSTRUCTION

MACHINERY CO., LTD, N.º 3 Yuanda Road, Shuncheng

MACHINERY CO., LTD, N.º 3 Yuanda Road, Shuncheng Dis-

District, Fushun City, Liaoning Province, People’s Republic of

trict, Fushun City, Liaoning Province, People’s Republic of Chi-

China 113126.

na 113126.

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/06

Data do pedido: 2009/04/06

產品：機器和機床，馬達及機械（陸地車輛用的除外），駕

Produtos: maquinarias e ferramentas mecânicas, motores e

駛機器及司機用（陸地車輛用的除外）及操作非手動農業機械

mecanismos (excluindo aqueles usados para veículos terrestres),

的鑲嵌軸。

eixo de engate utilizado para conduzir máquinas e motoristas
(excluindo aqueles usados para veículos terrestres) e funcionamento de não manual de ferramentas agrícolas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42424

類別：

30

申請人：陳瑞強，場所：Ave Venceslau de Morais 205-207,

Marca n.º N/42 424

Classe

rais 205-207, Edf. Ind. Chun Fok, 5H, Macau.

Edf. Ind. Chun Fok, 5H, Macau.
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：非醫用營養品。

Produtos: substâncias dietéticas não de uso medicinal.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/42425

類別：

7

申請人：廣西柳工集團有限公司，場所：中國廣西柳州市柳
太路1號。

30.ª

Requerente: CHAN SOI KEONG, Ave. de Venceslau de Mo-

Marca n.º N/42 425

Classe

7.ª

Requerente: 廣西柳工集團有限公司，Sede: 中國廣西柳州市
柳太路1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial
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申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：裝載機；挖掘機；機器傳動裝置；築路機；混凝土攪

Produtos: carregadores; escavadoras; dispositivos de trans-

拌機 （機器）；壓路機；推土機；起重機；裝卸設備；卸料斗

missão para máquinas; máquinas para construir estradas; mis-

（機械卸斗）；升降設備；鑽機；平地機；瀝青攤鋪機；混凝

turadores para betão (máquinas); rolo compressor de estradas;

土拖泵；農業機械；吊管機；銑刨機。

bulldozer; gruas; equipamentos de carga e descarga; funil para
descarregamento (funil mecânico para descarregamento); equipamentos de ascensores; máquinas de perfuração; niveladoras;
pavimentadoras de asfalto; bombas de betão com reboque; máquinas agrícolas; máquinas para içar o tubo; fresadoras.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42428

類別：

41

申請人：麥健才，場所：澳門新口岸友誼大馬路51號新安花

Marca n.º N/42 428

Classe

41.ª

Requerente: Mak Kin Choi, Sede: 澳門新口岸友誼大馬路51
號新安花園第三庭5樓N座。

園第三庭5樓N座。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

服務：教育服務。

Serviços: serviços de educação.

商標構成：

A marca consiste em:

Reivindicação de cores: azul, cinzento, branco (tal como re-

顏色之要求：藍、灰、白。（如圖所示）

presentados na figura).

商標編號：N/42429

類別：

11

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 429

Classe

11.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：咖啡豆燒烤器；咖啡豆烘烤機；電咖啡過濾器；電氣

Produtos: grelhadores para grãos de café; torradores para

咖啡過濾器；電咖啡滲濾器；電力煮咖啡機；食物有機物脫水

grãos de café; filtros para café eléctricos; filtros para café eléc-

儀器；烘烤器具；麥芽烘烤箱；水果烘烤箱。

tricos; percoladores para café eléctricos; máquinas para café
eléctricas; aparelhos para desidratação de matérias orgânicas de
comidas; aparelhos para grelhar; torrefactores para malte; torrefactores para frutas.

商標構成：

A marca consiste em:
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Marca n.º N/42 430

Classe

16.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：印刷品、書籍、小冊子、課本、筆記本、包裝用紙袋

Produtos: produtos de imprensa, livros, panfletos, compêndios,

或塑膠袋（小袋）、書籍裝訂用品、裝訂線、裝訂用膠帶、封

blocos de notas, sacos de papel ou sacos plásticos para embru-

面、裝訂用金屬絲、裝訂用塑膠軸、裝訂用螺旋金屬絲、裝訂

lho (sacos pequenos), artigos para encadernação de livros, fios

用帶、裝訂用書脊、釘書機、訂書釘、圖畫、文具、文具或家

para encadernação, fitas adesivas para encadernação, capas, fios

用粘合劑（膠水）、畫筆、與咖啡有關的教學或指導印刷品

metálicos para encadernação, eixos plásticos para encadernação,

（儀器除外）、印刷鉛字、印版。

fios metálicos em espiral para encadernação, fitas para encadernação, lombadas para encadernação, agrafadores, agrafos, desenhos, papelaria, adesivos para papelaria ou para uso doméstico
(colas), pincéis, produtos de imprensa de ensino ou de instrução
relacionados com café (excepto instrumentos), caracteres de
imprensa, estereótipos (clichés).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42431

類別：

18

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 431

Classe

18.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：動物毛皮、大衣箱、背包、購物袋、傘、手杖、鞭

Produtos: peles de animais, baús, mochilas, sacos de compras,
chapéus-de-chuva/sol, bengalas, chicotes; artigos de couro (ar-

子、皮革製品（馬具）。

reios).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42432

類別：

21

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 432

Classe

21.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：刷子（畫刷除外）、製刷原料、剃鬚刷架、盤子、茶

Produtos: escovas (excepto escovas para pintura), materiais

壺、杯、玻璃杯（容器）、未加工或半加工玻璃（建築玻璃除

para o fabrico de escovas, suportes para escovas de barbear, travessas, bules de chá, copos, copos de vidro (recipientes), vidro
em bruto ou semitrabalhado (com excepção do vidro de construção), vidraria de uso diário (incluindo copos, pratos, bules e
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外）、日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）、瓷器、陶器、

vasos), porcelana, faiança, cafeteiras não eléctricas, louças (com

非電咖啡壺、餐具（刀、叉、匙除外）、有柄大杯。

excepção de facas, garfos e colheres), canecas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42433

類別：

25

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 433

Classe

25.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：服裝；T恤衫；絨衣；套服；襯衫；茄克；褲子；風

Produtos: vestuário; «T-shirt»; roupas de têxteis de lã; fatos;

衣；無袖襯衫；鞋；禮帽；帽子；高爾夫帽；休閒帽；運動

camisas; jaquetas; calças; gabardinas; camisas sem mangas; calça-

帽；沙灘帽；鴨舌帽。

dos; chapéus de cerimónia; chapéus; chapéus para golfe; chapéus
casuais; chapéus para desporto; chapéus de praia; gorros.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42434

類別：

30

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 434

Classe

30.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：咖啡、茶、可可、糖、米、木薯粉、西米、芥末、

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, mostar-

醋、醬油（調味品）、辣椒粉、人造咖啡、麵粉和穀物製劑、

da, vinagre, molhos de soja (condimentos), malaguetas em pó,

麵包、糕點和糖果、冰、蜂蜜、糖蜜、酵母、發酵粉、食鹽、

sucedâneos de café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão,

食用冰、咖啡飲料、可可和巧克力。

pastelaria e confeitaria, gelo, mel, xarope de melaço, levedura,
fermento em pó, sal, gelo comestível, bebidas de café, cacau e
chocolate.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42435

類別：

43

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 435

Classe

43.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

服務：提供人類消費食品和飲料、餐館、咖啡館、臨時住宿

Serviços: fornecimento de comidas e bebidas para consumo

處。

humano, refeitórios, cafés, alojamentos temporários.
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商標編號：N/42436
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類別：

11

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 436

Classe

11.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：咖啡豆燒烤器；咖啡豆烘烤機；電咖啡過濾器；電氣

Produtos: grelhadores para grãos de café; torradores para

咖啡過濾器；電咖啡滲濾器；電力煮咖啡機；食物有機物脫水

grãos de café; filtros para café eléctricos; filtros para café eléc-

儀器；烘烤器具；麥芽烘烤箱；水果烘烤箱。

tricos; percoladores para café eléctricos; máquinas para café
eléctricas; aparelhos para desidratação de matérias orgânicas de
comidas; aparelhos para grelhar; torrefactores para malte; torrefactores para frutas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42437

類別：

16

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 437

Classe

16.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：印刷品、書籍、小冊子、課本、筆記本、包裝用紙袋

Produtos: produtos de imprensa, livros, panfletos, compêndios,

或塑膠袋（小袋）、書籍裝訂用品、裝訂線、裝訂用膠帶、封

blocos de notas, sacos de papel ou sacos plásticos para embru-

面、裝訂用金屬絲、裝訂用塑膠軸、裝訂用螺旋金屬絲、裝訂

lho (sacos pequenos), artigos para encadernação de livros, fios

用帶、裝訂用書脊、釘書機、訂書釘、圖畫、文具、文具或家

para encadernação, fitas adesivas para encadernação, capas, fios

用粘合劑（膠水）、畫筆、與咖啡有關的教學或指導印刷品

metálicos para encadernação, eixos plásticos para encadernação,

（儀器除外）、印刷鉛字、印版。

fios metálicos em espiral para encadernação, fitas para encadernação, lombadas para encadernação, agrafadores, agrafos, desenhos, papelaria, adesivos para papelaria ou para uso doméstico
(colas), pincéis, produtos de imprensa de ensino ou de instrução
relacionados com café (excepto instrumentos), caracteres de
imprensa, estereótipos (clichés).

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42438

類別：

18

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 438

Classe

18.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：動物毛皮、大衣箱、背包、購物袋、傘、手杖、鞭

Produtos: peles de animais, baús, mochilas, sacos de compras,
chapéus-de-chuva/sol, bengalas, chicotes; artigos de couro (ar-

子、皮革製品（馬具）。

reios).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42439

類別：

21

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 439

Classe

21.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：刷子（畫刷除外）、製刷原料、剃鬚刷架、盤子、茶

Produtos: escovas (excepto escovas para pintura), materiais

壺、杯、玻璃杯（容器）、未加工或半加工玻璃（建築玻璃除

para o fabrico de escovas, suportes para escovas de barbear, tra-

外）、日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）、瓷器、陶器、

vessas, bules de chá, copos, copos de vidro (recipientes), vidro

非電咖啡壺、餐具（刀、叉、匙除外）、有柄大杯。

em bruto ou semitrabalhado (com excepção do vidro de construção), vidraria de uso diário (incluindo copos, pratos, bules e
vasos), porcelana, faiança, cafeteiras não eléctricas, louças (com
excepção de facas, garfos e colheres), canecas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42440

類別：

25

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 440

Classe

25.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：服裝；T恤衫；絨衣；套服；襯衫；茄克；褲子；風

Produtos: vestuário; «T-shirt»; roupas de têxteis de lã; fatos;

衣；無袖襯衫；鞋；禮帽；帽子；高爾夫帽；休閒帽；運動

camisas; jaquetas; calças; gabardinas; camisas sem mangas; calça-

帽；沙灘帽；鴨舌帽。

dos; chapéus de cerimónia; chapéus; chapéus para golfe; chapéus
casuais; chapéus para desporto; chapéus de praia; gorros.

商標構成：

A marca consiste em:
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Marca n.º N/42 441

Classe

30.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：咖啡、茶、可可、糖、米、木薯粉、西米、芥末、

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, mostar-

醋、醬油（調味品）、辣椒粉、人造咖啡、麵粉和穀物製劑、

da, vinagre, molhos de soja (condimentos), malaguetas em pó,

麵包、糕點和糖果、冰、蜂蜜、糖蜜、酵母、發酵粉、食鹽、

sucedâneos de café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão,

食用冰、咖啡飲料、可可和巧克力。

pastelaria e confeitaria, gelo, mel, xarope de melaço, levedura,
fermento em pó, sal, gelo comestível, bebidas de café, cacau e
chocolate.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42442

類別：

32

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 442

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：無酒精飲料。

Produtos: bebidas não alcoólicas.

商標構成：

A marca consiste em:

類別：

43

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 443

43.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

服務：提供人類消費食品和飲料、餐館、咖啡館、臨時住宿

Serviços: fornecimento de comidas e bebidas para consumo
humano, refeitórios, cafés, alojamentos temporários.

處。

A marca consiste em:

商標構成：

類別：

11

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Classe

大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。

商標編號：N/42444

32.ª

大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。

商標編號：N/42443

Classe

Marca n.º N/42 444

Classe

11.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。
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國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：咖啡豆燒烤器；咖啡豆烘烤機；電咖啡過濾器；電氣

Produtos: grelhadores para grãos de café; torradores para

咖啡過濾器；電咖啡滲濾器；電力煮咖啡機；食物有機物脫水

grãos de café; filtros para café eléctricos; filtros para café eléc-

儀器；烘烤器具；麥芽烘烤箱；水果烘烤箱。

tricos; percoladores para café eléctricos; máquinas para café
eléctricas; aparelhos para desidratação de matérias orgânicas de
comidas; aparelhos para grelhar; torrefactores para malte; torrefactores para frutas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42445

類別：

16

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 445

Classe

16.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：印刷品、書籍、小冊子、課本、筆記本、包裝用紙袋

Produtos: produtos de imprensa, livros, panfletos, compêndios,

或塑膠袋（小袋）、書籍裝訂用品、裝訂線、裝訂用膠帶、封

blocos de notas, sacos de papel ou sacos plásticos para embru-

面、裝訂用金屬絲、裝訂用塑膠軸、裝訂用螺旋金屬絲、裝訂

lho (sacos pequenos), artigos para encadernação de livros, fios

用帶、裝訂用書脊、釘書機、訂書釘、圖畫、文具、文具或家

para encadernação, fitas adesivas para encadernação, capas, fios

用粘合劑（膠水）、畫筆、與咖啡有關的教學或指導印刷品

metálicos para encadernação, eixos plásticos para encadernação,

（儀器除外）、印刷鉛字、印版。

fios metálicos em espiral para encadernação, fitas para encadernação, lombadas para encadernação, agrafadores, agrafos, desenhos, papelaria, adesivos para papelaria ou para uso doméstico
(colas), pincéis, produtos de imprensa de ensino ou de instrução
relacionados com café (excepto instrumentos), caracteres de
imprensa, estereótipos (clichés).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42446

類別：

18

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 446
大市73號街8-13號B座11層。
Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：動物毛皮、大衣箱、背包、購物袋、傘、手杖、鞭

18.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥

國籍：哥倫比亞

子、皮革製品（馬具）。

Classe

Produtos: peles de animais, baús, mochilas, sacos de compras,
chapéus-de-chuva/sol, bengalas, chicotes; artigos de couro (arreios).
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類別：

21

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 447

Classe

21.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：刷子（畫刷除外）、製刷原料、剃鬚刷架、盤子、茶

Produtos: escovas (excepto escovas para pintura), materiais

壺、杯、玻璃杯（容器）、未加工或半加工玻璃（建築玻璃除

para o fabrico de escovas, suportes para escovas de barbear, tra-

外）、日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）、瓷器、陶器、

vessas, bules de chá, copos, copos de vidro (recipientes), vidro

非電咖啡壺、餐具（刀、叉、匙除外）、有柄大杯。

em bruto ou semitrabalhado (com excepção do vidro de construção), vidraria de uso diário (incluindo copos, pratos, bules e
vasos), porcelana, faiança, cafeteiras não eléctricas, louças (com
excepção de facas, garfos e colheres), canecas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42448

類別：

25

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 448

Classe

25.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：服裝；T恤衫；絨衣；套服；襯衫；茄克；褲子；風

Produtos: vestuário; «T-shirt»; roupas de têxteis de lã; fatos;

衣；無袖襯衫；鞋；禮帽；帽子；高爾夫帽；休閒帽；運動

camisas; jaquetas; calças; gabardinas; camisas sem mangas; calça-

帽；沙灘帽；鴨舌帽。

dos; chapéus de cerimónia; chapéus; chapéus para golfe; chapéus
casuais; chapéus para desporto; chapéus de praia; gorros.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42449

類別：

30

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 449

Classe

30.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

N.º 22 — 3-6-2009
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產品：咖啡、茶、可可、糖、米、木薯粉、西米、芥末、

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, mostar-

醋、醬油（調味品）、辣椒粉、人造咖啡、麵粉和穀物製劑、

da, vinagre, molhos de soja (condimentos), malaguetas em pó,

麵包、糕點和糖果、冰、蜂蜜、糖蜜、酵母、發酵粉、食鹽、

sucedâneos de café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão,

食用冰、咖啡飲料、可可和巧克力。

pastelaria e confeitaria, gelo, mel, xarope de melaço, levedura,
fermento em pó, sal, gelo comestível, bebidas de café, cacau e
chocolate.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42450

類別：

32

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 450

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：無酒精飲料。

Produtos: bebidas não alcoólicas.

商標構成：

A marca consiste em:

類別：

43

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 451

Classe

43.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

服務：提供人類消費食品和飲料、餐館、咖啡館、臨時住宿

Serviços: fornecimento de comidas e bebidas para consumo
humano, refeitórios, cafés, alojamentos temporários.

處。

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42452

32.ª

大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。

商標編號：N/42451

Classe

類別：

11

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 452

Classe

11.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：咖啡豆燒烤器；咖啡豆烘烤機；電咖啡過濾器；電氣

Produtos: grelhadores para grãos de café; torradores para
grãos de café; filtros para café eléctricos; filtros para café eléc-
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咖啡過濾器；電咖啡滲濾器；電力煮咖啡機；食物有機物脫水

tricos; percoladores para café eléctricos; máquinas para café

儀器；烘烤器具；麥芽烘烤箱；水果烘烤箱。

eléctricas; aparelhos para desidratação de matérias orgânicas de
comidas; aparelhos para grelhar; torrefactores para malte; torrefactores para frutas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42453

類別：

16

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 453

Classe

16.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：印刷品、書籍、小冊子、課本、筆記本、包裝用紙袋

Produtos: produtos de imprensa, livros, panfletos, compêndios,

或塑膠袋（小袋）、書籍裝訂用品、裝訂線、裝訂用膠帶、封

blocos de notas, sacos de papel ou sacos plásticos para embru-

面、裝訂用金屬絲、裝訂用塑膠軸、裝訂用螺旋金屬絲、裝訂

lho (sacos pequenos), artigos para encadernação de livros, fios

用帶、裝訂用書脊、釘書機、訂書釘、圖畫、文具、文具或家

para encadernação, fitas adesivas para encadernação, capas, fios

用粘合劑（膠水）、畫筆、與咖啡有關的教學或指導印刷品

metálicos para encadernação, eixos plásticos para encadernação,

（儀器除外）、印刷鉛字、印版。

fios metálicos em espiral para encadernação, fitas para encadernação, lombadas para encadernação, agrafadores, agrafos, desenhos, papelaria, adesivos para papelaria ou para uso doméstico
(colas), pincéis, produtos de imprensa de ensino ou de instrução
relacionados com café (excepto instrumentos), caracteres de
imprensa, estereótipos (clichés).
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42454

類別：

18

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 454

Classe

18.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：動物毛皮、大衣箱、背包、購物袋、傘、手杖、鞭

Produtos: peles de animais, baús, mochilas, sacos de compras,

子、皮革製品（馬具）。

chapéus-de-chuva/sol, bengalas, chicotes; artigos de couro (arreios).

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42455

類別：

21

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 455

Classe

21.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：刷子（畫刷除外）、製刷原料、剃鬚刷架、盤子、茶

Produtos: escovas (excepto escovas para pintura), materiais

壺、杯、玻璃杯（容器）、未加工或半加工玻璃（建築玻璃除

para o fabrico de escovas, suportes para escovas de barbear, tra-

外）、日用玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）、瓷器、陶器、

vessas, bules de chá, copos, copos de vidro (recipientes), vidro

非電咖啡壺、餐具（刀、叉、匙除外）、有柄大杯。

em bruto ou semitrabalhado (com excepção do vidro de construção), vidraria de uso diário (incluindo copos, pratos, bules e
vasos), porcelana, faiança, cafeteiras não eléctricas, louças (com
excepção de facas, garfos e colheres), canecas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42456

類別：

25

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 456

Classe

25.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：服裝；T恤衫；絨衣；套服；襯衫；茄克；褲子；風

Produtos: vestuário; «T-shirt»; roupas de têxteis de lã; fatos;

衣；無袖襯衫；鞋；禮帽；帽子；高爾夫帽；休閒帽；運動

camisas; jaquetas; calças; gabardinas; camisas sem mangas; calça-

帽；沙灘帽；鴨舌帽。

dos; chapéus de cerimónia; chapéus; chapéus para golfe; chapéus
casuais; chapéus para desporto; chapéus de praia; gorros.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42457

類別：

30

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 457

Classe

30.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：咖啡、茶、可可、糖、米、木薯粉、西米、芥末、

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, mostar-

醋、醬油（調味品）、辣椒粉、人造咖啡、麵粉和穀物製劑、

da, vinagre, molhos de soja (condimentos), malaguetas em pó,

麵包、糕點和糖果、冰、蜂蜜、糖蜜、酵母、發酵粉、食鹽、

sucedâneos de café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão,

食用冰、咖啡飲料、可可和巧克力。

pastelaria e confeitaria, gelo, mel, xarope de melaço, levedura,
fermento em pó, sal, gelo comestível, bebidas de café, cacau e
chocolate.
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42458
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類別：

32

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 458

32.ª

大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：無酒精飲料。

Produtos: bebidas não alcoólicas.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/42459

Classe

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥

類別：

43

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 459

Classe

43.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

服務：提供人類消費食品和飲料、餐館、咖啡館、臨時住宿

Serviços: fornecimento de comidas e bebidas para consumo
humano, refeitórios, cafés, alojamentos temporários.

處。

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42460

類別：

30

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 460

Classe

30.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：咖啡、茶、可可、糖、米、木薯粉、西米、芥末、

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, mostar-

醋、醬油（調味品）、辣椒粉、人造咖啡、麵粉和穀物製劑、

da, vinagre, molhos de soja (condimentos), malaguetas em pó,

麵包、糕點和糖果、冰、蜂蜜、糖蜜、酵母、發酵粉、食鹽、

sucedâneos de café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão,

食用冰、咖啡飲料、可可和巧克力。

pastelaria e confeitaria, gelo, mel, xarope de melaço, levedura,
fermento em pó, sal, gelo comestível, bebidas de café, cacau e
chocolate.
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42461

類別：

32

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 461

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：無酒精飲料。

Produtos: bebidas não alcoólicas.

商標構成：

A marca consiste em:

類別：

43

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 462

Classe

43.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

服務：提供人類消費食品和飲料、餐館、咖啡館、臨時住宿

Serviços: fornecimento de comidas e bebidas para consumo
humano, refeitórios, cafés, alojamentos temporários.

處。

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42463

32.ª

大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。

商標編號：N/42462

Classe

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥

類別：

30

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 463

Classe

30.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：咖啡、茶、可可、糖、米、木薯粉、西米、芥末、

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, mostar-

醋、醬油（調味品）、辣椒粉、人造咖啡、麵粉和穀物製劑、

da, vinagre, molhos de soja (condimentos), malaguetas em pó,

麵包、糕點和糖果、冰、蜂蜜、糖蜜、酵母、發酵粉、食鹽、

sucedâneos de café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão,

食用冰、咖啡飲料、可可和巧克力。

pastelaria e confeitaria, gelo, mel, xarope de melaço, levedura,
fermento em pó, sal, gelo comestível, bebidas de café, cacau e
chocolate.
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42464
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類別：

32

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 464

32.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：無酒精飲料。

Produtos: bebidas não alcoólicas.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/42465

Classe

類別：

43

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 465

Classe

43.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

服務：提供人類消費食品和飲料、餐館、咖啡館、臨時住宿

Serviços: fornecimento de comidas e bebidas para consumo
humano, refeitórios, cafés, alojamentos temporários.

處。

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42466

類別：

30

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 466

Classe

30.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：咖啡、茶、可可、糖、米、木薯粉、西米、芥末、

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, mostarda,

醋、醬油（調味品）、辣椒粉、人造咖啡、麵粉和穀物製劑、

vinagre, molhos de soja (condimentos), malaguetas em pó, sucedâ-

麵包、糕點和糖果、冰、蜂蜜、糖蜜、酵母、發酵粉、食鹽、

neos de café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastela-

食用冰、咖啡飲料、可可和巧克力。

ria e confeitaria, gelo, mel, xarope de melaço, levedura, fermento
em pó, sal, gelo comestível, bebidas de café, cacau e chocolate.

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42467

類別：

32

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 467

32.ª

大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：無酒精飲料。

Produtos: bebidas não alcoólicas.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/42468

Classe

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥

類別：

43

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 468

Classe

43.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

服務：提供人類消費食品和飲料、餐館、咖啡館、臨時住宿

Serviços: fornecimento de comidas e bebidas para consumo
humano, refeitórios, cafés, alojamentos temporários.

處。

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42469

類別：

30

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 469

Classe

30.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：咖啡、茶、可可、糖、米、木薯粉、西米、芥末、

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, mostarda,

醋、醬油（調味品）、辣椒粉、人造咖啡、麵粉和穀物製劑、

vinagre, molhos de soja (condimentos), malaguetas em pó, sucedâ-

麵包、糕點和糖果、冰、蜂蜜、糖蜜、酵母、發酵粉、食鹽、

neos de café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastela-

食用冰、咖啡飲料、可可和巧克力。

ria e confeitaria, gelo, mel, xarope de melaço, levedura, fermento
em pó, sal, gelo comestível, bebidas de café, cacau e chocolate.

商標構成：

A marca consiste em:
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類別：

32

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
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Marca n.º N/42 470

32.ª

大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：無酒精飲料。

Produtos: bebidas não alcoólicas.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/42471

Classe

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥

類別：

43

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 471

Classe

43.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

服務：提供人類消費食品和飲料、餐館、咖啡館、臨時住宿

Serviços: fornecimento de comidas e bebidas para consumo
humano, refeitórios, cafés, alojamentos temporários.

處。

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42472

類別：

30

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大
市73號街8-13號B座11層。

Marca n.º N/42 472

Classe

30.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：咖啡、茶、可可、糖、米、木薯粉、西米、芥末、

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, mostar-

醋、醬油（調味品）、辣椒粉、人造咖啡、麵粉和穀物製劑、

da, vinagre, molhos de soja (condimentos), malaguetas em pó,

麵包、糕點和糖果、冰、蜂蜜、糖蜜、酵母、發酵粉、食鹽、

sucedâneos de café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão,

食用冰、咖啡飲料、可可和巧克力。

pastelaria e confeitaria, gelo, mel, xarope de melaço, levedura,
fermento em pó, sal, gelo comestível, bebidas de café, cacau e
chocolate.

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42473

類別：

32

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 473

國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

產品：無酒精飲料。

Produtos: bebidas não alcoólicas.

商標構成：

A marca consiste em:

類別：

43

申請人：哥倫比亞國家咖啡品聯盟，場所：哥倫比亞波哥大

Marca n.º N/42 474

Classe

43.ª

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥
大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。
國籍：哥倫比亞

Nacionalidade: colombiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/07

Data do pedido: 2009/04/07

服務：提供人類消費食品和飲料、餐館、咖啡館、臨時住宿

Serviços: fornecimento de comidas e bebidas para consumo
humano, refeitórios, cafés, alojamentos temporários.

處。

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42476

32.ª

大市73號街8-13號B座11層。

市73號街8-13號B座11層。

商標編號：N/42474

Classe

Requerente: 哥倫比亞國家咖啡品聯盟，Sede: 哥倫比亞波哥

類別：

21

申請人：鄒錦濤，場所：中國廣東省江門市新會區前鋒工業
園。

Marca n.º N/42 476

Classe

21.ª

Requerente: 鄒錦濤，Sede: 中國廣東省江門市新會區前鋒工
業園。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：家庭或廚房用具及容器（非貴重金屬所製，也非鍍

Produtos: utensílios e recipientes para uso doméstico ou na

有貴重金屬的），梳子及海綿，刷子（畫筆除外），製刷材

cozinha (não em metal precioso nem em plaqué), pentes e es-

料，清掃用具，鋼絲絨，未加工或半加工玻璃（建築用玻璃除

ponjas, escovas (excepto pincéis), materiais para fabricação de

外），不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。

escovas, instrumentos para limpeza, palha-de-aço, vidro em bruto ou semitrabalhado (com excepção do vidro de construção),
vidraria, porcelana e faiança não incluídas noutras classes.

商標構成：

A marca consiste em:
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Marca n.º N/42 477

Classe

21.ª

Requerente: 鄒錦濤，Sede: 中國廣東省江門市新會區前鋒工
業園。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：家庭或廚房用具及容器（非貴重金屬所製，也非鍍

Produtos: utensílios e recipientes para uso doméstico ou na

有貴重金屬的），梳子及海綿，刷子（畫筆除外），製刷材

cozinha (não em metal precioso nem em plaqué), pentes e es-

料，清掃用具，鋼絲絨，未加工或半加工玻璃（建築用玻璃除

ponjas, escovas (excepto pincéis), materiais para fabricação de

外），不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。

escovas, instrumentos para limpeza, palha-de-aço, vidro em bruto ou semitrabalhado (com excepção do vidro de construção),
vidraria, porcelana e faiança não incluídas noutras classes.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42478

類別：

9

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 478

Classe

9.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器，

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de

處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄

medida, de sinalização, de verificação (inspecção), de socorro

製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，

(salvamento) e de ensino, instrumentos e aparelhos para o

自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計

tratamento, a interrupção, a transmissão, a acumulação, a regu-

算機和數據處理裝置，滅火器械。

lação ou o controlo de electricidade, aparelhos para gravação,
comunicação e reprodução de som e imagens, suportes de registo magnético, discos para gravação, distribuidores automáticos e
mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas registradoras, máquinas de calcular e equipamentos para o tratamento
das informações, extintores.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（Pantone 201）。

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201).

商標編號：N/42479

類別：

14

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 479

Classe

14.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。
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國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

Produtos: metais preciosos e suas ligas e produtos destas
matérias ou em «plaqué» não compreendidos noutras classes,

有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘錶和計時儀器。

joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos
cronométricos.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（Pantone 201）。

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201).

商標編號：N/42480

類別：

16

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 480

Classe

16.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，

Produtos: papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美術用品，畫筆，

dos noutras classes, materiais impressos, materiais para encader-

打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除

nação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria

外），包裝用塑料物品（不屬別類的），印刷鉛字，印版。

ou para uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, máquinas
de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário), material
de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes), caracteres
de impressão, estereótipos («clichés»).

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（Pantone 201）。

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201 ).

商標編號：N/42481

類別：

35

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 481

Classe

35.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09
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Serviços: publicidade; gestão comercial; administração comer-

服務：廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。

cial; serviços de escritório.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（Pantone 201）。

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201 ).

商標編號：N/42482

類別：

36

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 482

Classe

36.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：保險；金融；貨幣事務；不動產事務。

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,
negócios imobiliários.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（Pantone 201）。

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201).

商標編號：N/42483

類別：

37

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 483

Classe

37.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：房屋建築；修理；安裝服務。

Serviços: construção de edifícios; reparação; serviços de instalação.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（Pantone 201）。

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201 ).
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商標編號：N/42484

類別：

38

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 484

Classe

門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（Pantone 201）。

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201).

商標編號：N/42485

38.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興

類別：

41

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 485

Classe

41.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：教育；提供培訓；娛樂；文體活動。

Serviços: educação; provisão de formação; entretenimento;
actividades culturais e desportivas.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（Pantone 201）。

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201).

商標編號：N/42486

類別：

42

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 486

Classe

42.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分

Serviços: serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e

析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開發；法律服務。

projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e
pesquisa industrial; desenho e desenvolvimento de hardware e
software para computadores; serviços legais.
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（Pantone 201）。

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201 ).

商標編號：N/42487

類別：

43

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 487

Classe

43.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：提供食物和飲料服務；臨時住宿。

Serviços: serviços de fornecimento de alimentos e bebidas;
alojamento temporário.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（Pantone 201）。

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201).

商標編號：N/42488

類別：

9

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 488

Classe

9.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器，

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de

處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄

medida, de sinalização, de verificação (inspecção), de socorro

製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，

(salvamento) e de ensino, instrumentos e aparelhos para o

自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計

tratamento, a interrupção, a transmissão, a acumulação, a regu-

算機和數據處理裝置，滅火器械。

lação ou o controlo de electricidade, aparelhos para gravação,
comunicação e reprodução de som e imagens, suportes de registo magnético, discos para gravação, distribuidores automáticos e
mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas registradoras, máquinas de calcular e equipamentos para o tratamento
das informações, extintores.
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42489

類別：

14

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 489

Classe

14.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

Produtos: metais preciosos e suas ligas e produtos destas
matérias ou em «plaqué» não compreendidos noutras classes,

有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘錶和計時儀器。

joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos
cronométricos.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42490

類別：

16

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 490

Classe

16.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，

Produtos: papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美術用品，畫筆，

dos noutras classes, materiais impressos, materiais para encader-

打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除

nação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria

外），包裝用塑料物品（不屬別類的），印刷鉛字，印版。

ou para uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, máquinas
de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário), material
de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes), caracteres
de impressão, estereótipos («clichés»).

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.
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商標編號：N/42491

類別：

35

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 491

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日
Classe

35.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。

Serviços: publicidade; gestão comercial; administração comercial; serviços de escritório.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42492

類別：

36

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 492

Classe

36.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09
Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,

服務：保險；金融；貨幣事務；不動產事務。

negócios imobiliários.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42493

類別：

37

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 493

Classe

37.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：房屋建築；修理；安裝服務。

Serviços: construção de edifícios; reparação; serviços de instalação.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

N.º 22 — 3-6-2009
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商標編號：N/42494

類別：

38

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 494

38.ª

門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42495

Classe

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興

類別：

41

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 495

Classe

41.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：教育；提供培訓；娛樂；文體活動。

Serviços: educação; provisão de formação; entretenimento;
actividades culturais e desportivas.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42496

類別：

42

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 496

Classe

42.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分

Serviços: serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e

析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開發；法律服務。

projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e
pesquisa industrial; desenho e desenvolvimento de hardware e
software para computadores; serviços legais.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

7534
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類別：

43

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 497

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日
Classe

43.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：提供食物和飲料服務；臨時住宿。

Serviços: serviços de fornecimento de alimentos e bebidas;
alojamento temporário.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42498

類別：

9

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 498

Classe

9.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器，

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de

處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄

medida, de sinalização, de verificação (inspecção), de socorro

製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，

(salvamento) e de ensino, instrumentos e aparelhos para o

自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計

tratamento, a interrupção, a transmissão, a acumulação, a regu-

算機和數據處理裝置，滅火器械。

lação ou o controlo de electricidade, aparelhos para gravação,
comunicação e reprodução de som e imagens, suportes de registo magnético, discos para gravação, distribuidores automáticos e
mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas registradoras, máquinas de calcular e equipamentos para o tratamento
das informações, extintores.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42499

類別：

14

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 499

Classe

14.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

N.º 22 — 3-6-2009
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產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

Produtos: metais preciosos e suas ligas e produtos destas
matérias ou em «plaqué» não compreendidos noutras classes,

有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘錶和計時儀器。

joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos
cronométricos.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42500

類別：

16

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 500

Classe

16.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，

Produtos: papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美術用品，畫筆，

dos noutras classes, materiais impressos, materiais para encader-

打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除

nação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria

外），包裝用塑料物品（不屬別類的），印刷鉛字，印版。

ou para uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, máquinas
de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário), material
de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes), caracteres
de impressão, estereótipos («clichés»).

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42501

類別：

35

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 501

35.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。

Classe

Serviços: publicidade; gestão comercial; administração comercial; serviços de escritório.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

7536
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類別：

36

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 502

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日
Classe

36.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：保險；金融；貨幣事務；不動產事務。

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,
negócios imobiliários.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42503

類別：

37

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 503

Classe

37.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：房屋建築；修理；安裝服務。

Serviços: construção de edifícios; reparação; serviços de instalação.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42504

類別：

38

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 504

Classe

38.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.
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商標編號：N/42505

類別：

41

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 505

Classe

41.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：教育；提供培訓；娛樂；文體活動。

Serviços: educação; provisão de formação; entretenimento;
actividades culturais e desportivas.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42506

類別：

42

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 506

Classe

42.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分

Serviços: serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e
projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e

析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開發；法律服務。

pesquisa industrial; desenho e desenvolvimento de hardware e
software para computadores; serviços legais.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42507

類別：

43

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 507

Classe

43.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：提供食物和飲料服務；臨時住宿。

Serviços: serviços de fornecimento de alimentos e bebidas;
alojamento temporário.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

7538
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9

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 508

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日
Classe

9.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器，

désicos, fotográficos, cinematográficos, óptico, de pesagem, de

處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄

medida, de sinalização, de verificação (inspecção), de socorro

製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，

(salvamento) e de ensino, instrumentos e aparelhos para o

自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計

tratamento, a interrupção, a transmissão, a acumulação, a regu-

算機和數據處理裝置，滅火器械。

lação ou o controlo de electricidade, aparelhos para gravação,
comunicação e reprodução de som e imagens, suportes de registo magnético, discos para gravação, distribuidores automáticos e
mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas registradoras, máquinas de calcular e equipamentos para o tratamento
das informações, extintores.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42509

類別：

14

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 509

Classe

14.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

Produtos: metais preciosos e suas ligas e produtos destas
matérias ou em «plaqué» não compreendidos noutras classes,

有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘錶和計時儀器。

joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos
cronométricos.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42510

類別：

16

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 510

Classe

16.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。
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國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，

Produtos: papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美術用品，畫筆，

dos noutras classes, materiais impressos, materiais para encader-

打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除

nação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria

外），包裝用塑料物品（不屬別類的），印刷鉛字，印版。

ou para uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, máquinas
de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário), material
de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes), caracteres
de impressão, esteriótipos («clichés»).

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42511

類別：

35

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 511

Classe

35.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09
Serviços: publicidade; gestão comercial; administração comer-

服務：廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。

cial; serviços de escritório.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42512

類別：

36

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 512

36.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：保險；金融；貨幣事務；不動產事務。

Classe

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,
negócios imobiliários.
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42513

類別：

37

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 513
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Classe

37.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09
Serviços: construção de edifícios; reparação; serviços de insta-

服務：房屋建築；修理；安裝服務。

lação.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42514

類別：

38

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 514

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

類別：

41

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

38.ª

門內大街1號。

內大街1號。

商標編號：N/42515

Classe

Marca n.º N/42 515

Classe

41.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

N.º 22 — 3-6-2009
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申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：教育；提供培訓；娛樂；文體活動。

Serviços: educação; provisão de formação; entretenimento;
actividades culturais e desportivas.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42516

類別：

42

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 516

Classe

42.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分

Serviços: serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e
projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e

析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開發；法律服務。

pesquisa industrial; desenho e desenvolvimento de hardware e
software para computadores; serviços legais.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42517

類別：

43

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 517

Classe

43.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：提供食物和飲料服務；臨時住宿。

Serviços: serviços de fornecimento de alimentos e bebidas;
alojamento temporário.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

7542
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類別：

9

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 518
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Classe

9.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器，

désicos, fotográficos, cinematográficos, óptico, de pesagem, de

處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄

medida, de sinalização, de verificação (inspecção), de socorro

製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，

(salvamento) e de ensino, instrumentos e aparelhos para o

自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計

tratamento, a interrupção, a transmissão, a acumulação, a regu-

算機和數據處理裝置，滅火器械。

lação ou o controlo de electricidade, aparelhos para gravação,
comunicação e reprodução de som e imagens, suportes de registo magnético, discos para gravação, distribuidores automáticos e
mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas registradoras, máquinas de calcular e equipamentos para o tratamento
das informações, extintores.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42519

類別：

14

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 519

Classe

14.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

Produtos: metais preciosos e suas ligas e produtos destas
matérias ou em «plaqué» não compreendidos noutras classes,

有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘錶和計時儀器。

joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos
cronométricos.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42520

類別：

16

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 520

Classe

16.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

N.º 22 — 3-6-2009
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產品：不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，

Produtos: papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美術用品，畫筆，

dos noutras classes, materiais impressos, materiais para encader-

打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除

nação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria

外），包裝用塑料物品（不屬別類的），印刷鉛字，印版。

ou para uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, máquinas
de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário), material
de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes), caracteres
de impressão, esteriótipos («clichés»).

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42521

類別：

35

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 521

Classe

35.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。

Serviços: publicidade; gestão comercial; administração comercial; serviços de escritório.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42522

類別：

36

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 522

Classe

36.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：保險；金融；貨幣事務；不動產事務。

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,
negócios imobiliários.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42523

類別：

37

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 523

Classe

37.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。
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國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：房屋建築；修理；安裝服務。

Serviços: construção de edifícios; reparação; serviços de instalação.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42524

類別：

38

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 524

38.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42525

Classe

類別：

41

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 525

Classe

41.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：教育；提供培訓；娛樂；文體活動。

Serviços: educação; provisão de formação; entretenimento;
actividades culturais e desportivas.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42526

類別：

42

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 526

Classe

42.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

N.º 22 — 3-6-2009
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服務：科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分

Serviços: serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e
projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e

析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開發；法律服務。

pesquisa industrial; desenho e desenvolvimento de hardware e
software para computadores; serviços legais.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42527

類別：

43

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 527

Classe

43.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09
Serviços: serviços de fornecimento de alimentos e bebidas;

服務：提供食物和飲料服務；臨時住宿。

alojamento temporário.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42528

類別：

9

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 528

Classe

9.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：科學、航海、測地、攝影、電影、光學、衡具、量

Produtos: aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geo-

具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具及儀器，

désicos, fotográficos, cinematográficos, óptico, de pesagem, de

處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄

medida, de sinalização, de verificação (inspecção), de socorro

製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，

(salvamento) e de ensino, instrumentos e aparelhos para o

自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計

tratamento, a interrupção, a transmissão, a acumulação, a regu-

算機和數據處理裝置，滅火器械。

lação ou o controlo de electricidade, aparelhos para gravação,
comunicação e reprodução de som e imagens, suportes de registo magnético, discos para gravação, distribuidores automáticos e
mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas registradoras, máquinas de calcular e equipamentos para o tratamento
das informações, extintores.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.
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商標編號：N/42529

類別：

14

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。
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Classe

14.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

Produtos: metais preciosos e suas ligas e produtos destas
matérias ou em «plaqué» não compreendidos noutras classes,

有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，鐘錶和計時儀器。

joalharia, bijutaria, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos
cronométricos.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42530

類別：

16

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 530

Classe

16.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，

Produtos: papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluí-

照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美術用品，畫筆，

dos noutras classes, materiais impressos, materiais para encader-

打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除

nação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria

外），包裝用塑料物品（不屬別類的），印刷鉛字，印版。

ou para uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, máquinas
de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário), material
de instrução ou de ensino (excepto aparelhos), materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes), caracteres
de impressão, estereótipos («clichés»).

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42531

類別：

35

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 531

Classe

35.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。

Serviços: publicidade; gestão comercial; administração comercial; serviços de escritório.

N.º 22 — 3-6-2009
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42532

類別：

36

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 532

Classe

36.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：保險；金融；貨幣事務；不動產事務。

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,
negócios imobiliários.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42533

類別：

37

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 533

Classe

37.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：房屋建築；修理；安裝服務。

Serviços: construção de edifícios; reparação; serviços de instalação.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42534

類別：

38

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 534

Classe

38.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

7548
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服務：電信。

Serviços: telecomunicações.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42535

類別：

41

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日

Marca n.º N/42 535

Classe

41.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：教育；提供培訓；娛樂；文體活動。

Serviços: educação; provisão de formação; entretenimento;
actividades culturais e desportivas.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42536

類別：

42

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 536

Classe

42.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分

Serviços: serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e
projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e

析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開發；法律服務。

pesquisa industrial; desenho e desenvolvimento de hardware e
software para computadores; serviços legais.
商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42537

類別：

43

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 537

Classe

43.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

N.º 22 — 3-6-2009
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國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：提供食物和飲料服務；臨時住宿。

Serviços: serviços de fornecimento de alimentos e bebidas;
alojamento temporário.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：黑色。

Reivindicação de cores: preto.

商標編號：N/42538

類別：

36

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 538

Classe

36.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：保險；金融；貨幣事務；不動產事務。

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,
negócios imobiliários.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（P a n t o n e 201C）；黑色；灰色

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201C); preto; cinzento (Pantone 430C).

（Pantone 430C）。

商標編號：N/42539

類別：

36

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。

Marca n.º N/42 539

36.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：保險；金融；貨幣事務；不動產事務。

Classe

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,
negócios imobiliários.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（Pantone 201C）；黑色。

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201C); preto.
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類別：

36

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門
內大街1號。
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Marca n.º N/42 540

Classe

36.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：保險；金融；貨幣事務；不動產事務。

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,
negócios imobiliários.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（P a n t o n e 201C）；灰色（P a n t o n e

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201C); cinzento
(Pantone 430C).

430C）。

商標編號：N/42541

類別：

36

申請人：中國銀行股份有限公司，場所：中國北京市復興門

Marca n.º N/42 541

Classe

36.ª

Requerente: 中國銀行股份有限公司，Sede: 中國北京市復興
門內大街1號。

內大街1號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：保險；金融；貨幣事務；不動產事務。

Serviços: seguros; negócios financeiros; negócios monetários,
negócios imobiliários.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：紅色（Pantone 201C）；黑色。

Reivindicação de cores: vermelho (Pantone 201C); preto.

商標編號：N/42542

類別：

29

申請人：E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société
Vinicole, 16100 Cognac, France.

Marca n.º N/42 542

Classe

29.ª

Requerente: E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société
Vinicole, 16100 Cognac, France.

國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/08

Data do pedido: 2009/04/08

產品：肉，魚，家禽及野味；肉汁；保存裝、冷凍、乾製及

Produtos: carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas

煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，蜜餞；蛋；奶及乳製品；食

e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias,

用油及油脂；黃油；黃油乳；可可黃油；肉腸；水果殼；水果

doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras

肉；晶化水果；水果沙拉；水果片；泡菜；水果啫喱；榅桲果

comestíveis; manteiga; creme de manteiga; manteiga de cacau;

醬；凝乳；芝士；乳酪；奶油（乳製品）；攪打過的奶油；乳

charcutaria; cascas de fruta; polpa de fruta; frutas cristalizadas;

飲料（以奶為主）；以蛋及/或乳製品為主的醬汁及覆蓋物；所

saladas de fruta; «chips» de fruta; «pickles»; geleias de fruta;

有這些產品保存於、填充於、由帶或不帶酒精飲料的成份及/或

marmeladas; coalhada; queijo; iogurte; natas (produtos lácteos);

加進香味。

natas batidas; bebidas de leite (com predominância de leite);
molhos e coberturas à base de ovos e/ou produtos lácteos; todos
estes produtos sendo conservados em, recheados com, compostos de e/ou aromatizados com ou sem bebidas alcoólicas.

N.º 22 — 3-6-2009
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42543

類別：

30

申請人：E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société

Marca n.º N/42 543

Classe

30.ª

Requerente: E. REMY MARTIN & C°, 20 rue de la Société
Vinicole, 16100 Cognac, France.

Vinicole, 16100 Cognac, France.
國籍：法國

Nacionalidade: francesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/08

Data do pedido: 2009/04/08

產品：咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代

Produtos: café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, suce-

用品；麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品；食

dâneos do café; farinha e preparações feitas de cereais, pão, pas-

鹽，芥末；醋，醬汁（調味品），可可，咖啡，以巧克力或茶

telaria e confeitaria, gelados comestíveis; sal, mostarda; vinagre,

為主的飲料；硬餅乾；餅乾；蛋糕；布甸；薄煎餅；華夫餅；

molhos (condimentos); cacau, café, bebidas à base de chocolate

小麵包；杏仁餅；薑麵包；撻；奶油乳；雪糕；冰淇淋；冷凍

ou de chá; bolachas; biscoitos; bolos; pudins; panquecas;

乳酪；糖果（糖塊）；焦糖；糖衣杏仁；助溶劑；香口膠（非

«waffles»; pãezinhos; maçapão; pão de gengibre; tartes; leite-creme;

醫用）；糖片；水果果凍（糖果）；糖製蛋糕用糖霜及覆蓋

gelados; sorvetes; iogurte congelado; doçarias (rebuçados);

層；可可產品；巧克力；巧克力塊；巧克力棒；巧克力太妃

caramelos; pralines; fundentes; pastilha elástica (não para fins

糖；巧克力覆蓋層；肉餡餅；餡餅；芥末；甜酸的調味料；所

medicinais); pastilhas; geleias de fruta (confeitaria), glacé e co-

有這些產品保存於、填充於、由帶或不帶酒精飲料的成份及/或

berturas para bolos feitas de açúcar; produtos de cacau; choco-

加進香味。

late; barras de chocolate; paus de chocolate; trufas de chocolate;
coberturas de chocolate; empadas de carne; empadas, mostarda;
«chutneys»; todos estes produtos sendo conservados em, recheados com, compostos de e/ou aromatizados com ou sem bebidas
alcoólicas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42551

類別：

25

Marca n.º N/42 551

Classe

25.ª

申請人：深圳市曼妮芬針織品有限公司，場所：中國深圳市

Requerente: 深圳市曼妮芬針織品有限公司，Sede: 中國深

福田區竹子林紫竹七道中國經貿大廈11樓A-J單元（整層）、

圳市福田區竹子林紫竹七道中國經貿大廈11樓A-J單元（整

12樓A-J（除F）。

層）、12樓A-J（除F）。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：內衣；睡衣褲；游泳衣；旗袍；帽；襪；服裝；披

Produtos: roupa interior; pijamas; fatos de banho; cabaias;

肩；衣服吊帶。

chapelaria; meias; vestuário; xailes; alças para roupas.

7552
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42552
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類別：

32

申請人：北京燕京啤酒集團公司，場所：中國北京市順義區

Marca n.º N/42 552

32.ª

Requerente: 北京燕京啤酒集團公司，Sede: 中國北京市順義
區雙河路9號。

雙河路9號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：啤酒；無酒精飲料。

Produtos: cerveja; bebidas não alcoólicas.

商標構成：

A marca consiste em:

商標編號：N/42553

Classe

類別：

1

申請人：BIOIBERICA, S.A., PI. Francesc Macia, 7 08029

Marca n.º N/42 553

Classe

1.ª

Requerente: BIOIBERICA, S.A., PI. Francesc Macia, 7 08029
Barcelona Espanha.

Barcelona Espanha.
國籍：西班牙

Nacionalidade: espanhola

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：用於工業、科學、攝影、農業、園藝、林業的化學

Produtos: produtos químicos destinados à indústria, às ciên-

品；未加工人造合成樹脂，未加工塑料物質；土地用肥料；滅

cias, à fotografia, assim como à agricultura, horticultura e à sil-

火用合成物；淬火及金屬焊接用製劑；保存食品用化學品；鞣

vicultura; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas

料；工業用黏合劑。

em estado bruto; adubos para as terras, composições extintoras;
preparações para a têmpera e soldadura de metais; produtos
químicos destinados a conservar alimentos; matérias tanantes;
adesivos (matérias colantes) destinados à indústria.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42554

類別：

34

申請人：王長慶，場所：Toi San Kin Fu San Chuen“Chi
Fu Kok”, 18 andar A, Macau.

Marca n.º N/42 554

Classe

34.ª

Requerente: Wong Cheong Heng, Toi San Kin Fu San Chuen
«Chi Fu Kok», 18.º andar A, Macau.

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：煙草，雪茄，香煙，捲煙紙，火柴，打火機，煙斗。

Produtos: tabaco, charutos, cigarros, mortalhas para cigarros,
fósforos, isqueiros, cachimbos.
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42555

類別：

34

申請人：王長慶，場所：Toi San Kin Fu San Chuen“Chi

Marca n.º N/42 555

Classe

34.ª

Requerente: Wong Cheong Heng, Toi San Kin Fu San Chuen
«Chi Fu Kok», 18.º andar A, Macau.

Fu Kok”, 18 andar A, Macau.
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：煙草，雪茄，香煙，捲煙紙，火柴，打火機，煙斗。

Produtos: tabaco, charutos, cigarros, mortalhas para cigarros,
fósforos, isqueiros, cachimbos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42556

類別：

34

申請人：王長慶，場所：Toi San Kin Fu San Chuen“Chi

Marca n.º N/42 556

Classe

34.ª

Requerente: Wong Cheong Heng, Toi San Kin Fu San Chuen
«Chi Fu Kok», 18.º andar A, Macau.

Fu Kok”, 18 andar A, Macau.
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：煙草，雪茄，香煙，捲煙紙，火柴，打火機，煙斗。

Produtos: tabaco, charutos, cigarros, mortalhas para cigarros,
fósforos, isqueiros, cachimbos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42557

類別：

34

申請人：王長慶，場所：澳門菜園涌邊街建富新邨置富閣18
樓A座。

Marca n.º N/42 557

Classe

34.ª

Requerente: Wong Cheong Heng, Sede: 澳門菜園涌邊街建富
新邨置富閣18樓A座。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：煙草，雪茄，香煙，捲煙紙，火柴，打火機，煙斗。

Produtos: tabaco, charutos, cigarros, mortalhas para cigarros,
fósforos, isqueiros, cachimbos.
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類別：

25

申請人：孫明強，場所：中國北京市宣武區廣安門外大街305

Marca n.º N/42 558

Requerente: SUN MINGQIANG, Sede: 中國北京市宣武區

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：服裝、鞋、帽。

Produtos: vestuário, calçado, chapelaria.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：深藍色。

Reivindicação de cores: azul-escuro.

類別：

34

申請人：孫明強，場所：中國北京市宣武區廣安門外大街305

Marca n.º N/42 559

Classe

34.ª

Requerente: SUN MINGQIANG, Sede: 中國北京市宣武區
廣安門外大街305號八區7號樓0517號。

號八區7號樓0517號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：煙草、煙具、火柴。

Produtos: tabaco, artigos para fumadores, fósforos.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：深藍色。

Reivindicação de cores: azul-escuro.

商標編號：N/42560

25.ª

廣安門外大街305號八區7號樓0517號。

號八區7號樓0517號。

商標編號：N/42559

Classe

類別：

28

申請人：孫明強，場所：中國北京市宣武區廣安門外大街305
號八區7號樓0517號。

Marca n.º N/42 560

Classe

28.ª

Requerente: SUN MINGQIANG, Sede: 中國北京市宣武區
廣安門外大街305號八區7號樓0517號。

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：娛樂品、玩具、不屬別類的體育及運動用品、聖誕樹

Produtos: jogos, brinquedos, artigos de ginástica e de desporto

用裝飾品。

não incluídos noutras classes, decorações para árvores de Natal.
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商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：深藍色。

Reivindicação de cores: azul-escuro.

商標編號：N/42561

類別：

38

申請人：孫明強，場所：中國北京市宣武區廣安門外大街305

Marca n.º N/42 561

Classe

38.ª

Requerente: SUN MINGQIANG, Sede: 中國北京市宣武區
廣安門外大街305號八區7號樓0517號。

號八區7號樓0517號。
國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

服務：電視廣播。

Serviços: teledifusão.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：文字：深藍色；標誌及橫線：橙色。

Reivindicação de cores: caracteres: azul-escuro; sinal e linha
transversal: cor-de-laranja.

商標編號：N/42562

類別：

33

申請人：孫明強，場所：中國北京市宣武區廣安門外大街305

Marca n.º N/42 562

Requerente: SUN MINGQIANG, Sede: 中國北京市宣武區

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：含酒精的飲料。

Produtos: bebidas alcoólicas.

商標構成：

A marca consiste em:

顏色之要求：深藍色。

Reivindicação de cores: azul-escuro.

類別：

14

申請人：Consitex S.A., Via Laveggio 16, 6850 Mendrisio,
Switzerland.

33.ª

廣安門外大街305號八區7號樓0517號。

號八區7號樓0517號。

商標編號：N/42563

Classe

Marca n.º N/42 563

Classe

14.ª

Requerente: Consitex S.A., Via Laveggio 16, 6850 Mendrisio,
Switzerland.

國籍：瑞士

Nacionalidade: suíça

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial
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申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍

Produtos: metais preciosos e suas ligas e artigos em metais
preciosos ou revestidos destes, não incluídos noutras classes;

有貴重金屬的物品；珠寶，寶石；鐘錶及計時儀器。

joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42564

類別：

16

申請人：Consitex S.A., Via Laveggio 16, 6850 Mendrisio,

Marca n.º N/42 564

Classe

16.ª

Requerente: Consitex S.A., Via Laveggio 16, 6850 Mendrisio,
Switzerland.

Switzerland.
國籍：瑞士

Nacionalidade: suíça

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/09

Data do pedido: 2009/04/09

產品：文具用品，記事本，鋼筆盒，鋼筆，支票簿，裝訂用

Produtos: produtos de papelaria, blocos de notas, estojos para

品，書寫套裝，印刷品，郵票，紙，紙板，雜誌，說明書，畫

canetas, canetas, cheques (porta-talão), encadernações, conjunto

像，墨水瓶。

de materiais de escrita, produtos de impressão, selos, papel, cartão, revistas, prospectos, imagens, tinteiros.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42566

類別：

12

Marca n.º N/42 566

Classe

12.ª

申請人：Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as

Requerente: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading

Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-

Japan.

-ken, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/13

Data do pedido: 2009/04/13
Produtos: automóveis e suas partes estruturais; todos incluí-

產品：汽車及其結構部件；全屬第12類。

dos na classe 12.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42567

類別：

9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 895218986, United States of America.

Marca n.º N/42 567

Classe

9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/13

Data do pedido: 2009/04/13

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou

第9類。

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na
classe 9.ª
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A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42568

類別：

9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

Marca n.º N/42 568

Classe

9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America.

8986, United States of America.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/13

Data do pedido: 2009/04/13

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou
dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na

第9類。

classe 9.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42569

類別：

9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

Marca n.º N/42 569

Classe

9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America.

8986, United States of America.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/13

Data do pedido: 2009/04/13

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou
dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na

第9類。

classe 9.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42570

類別：

9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 895218986, United States of America.

Marca n.º N/42 570

Classe

9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/13

Data do pedido: 2009/04/13

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou

第9類。

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na
classe 9.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-
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Marca n.º N/42 571

Classe

9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America.

8986, United States of America.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/13

Data do pedido: 2009/04/13

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou
dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na

第9類。

classe 9.ª
商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/11/11；優先權國家/地區：美國；優先權

Data de prioridade: 2008/11/11; País/Território de prioridade:
Estados Unidos da América; n.º de prioridade: 77/611,863.

編號：77/611,863。

商標編號：N/42572

類別：

9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

Marca n.º N/42 572

Classe

9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America.

8986, United States of America.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/13

Data do pedido: 2009/04/13

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou
dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na

第9類。

classe 9.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42573

類別：

9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 895218986, United States of America.

Marca n.º N/42 573

Classe

9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/13

Data do pedido: 2009/04/13

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou

第9類。

dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na
classe 9.ª

商標構成：

A marca consiste em:
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商標編號：N/42574

類別：

9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

Marca n.º N/42 574

Classe

9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America.

8986, United States of America.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/13

Data do pedido: 2009/04/13

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou
dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na

第9類。

classe 9.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42575

類別：

9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

Marca n.º N/42 575

Classe

9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America.

8986, United States of America.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/13

Data do pedido: 2009/04/13

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou
dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na

第9類。

classe 9.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42576

類別：

9

申請人：IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

Marca n.º N/42 576

Classe

9.ª

Requerente: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America.

8986, United States of America.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/13

Data do pedido: 2009/04/13

產品：遊戲機，尤指接收及接受賭注用的儀器或裝置，全屬

Produtos: máquinas de jogo, especificamente aparelhos ou
dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na

第9類。

classe 9.ª
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42577

類別：

7

申請人：李小華，場所：中國福建省福安市溪柄鎮中興街136
號，郵編355000。

Marca n.º N/42 577

Classe

7.ª

Requerente: Xiaohua LI, N.º 136 Zhong Xing Street, Xi Bing
Town, Fu An 355000, Fu Jian Province, China.
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國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/14

Data do pedido: 2009/04/14

產品：汽油馬達；柴油馬達；煤氣馬達；電力發動機；冰箱

Produtos: motores a gasolina; motores a diesel; motores a gás;

用馬達；陸地車輛用除外的馬達；陸地車輛用除外的電馬達；

geradores de electricidade; motores para frigoríficos; motores,

電流發動機；泵（機器）；真空泵（機器）。

excepto para veículos terrestres; motores eléctricos, excepto
para veículos terrestres; geradores de corrente; bombas [máquinas]; bombas de vácuo [máquinas].
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42586

類別：

29

Marca n.º N/42 586

Classe

29.ª

申請人：A.I.A. S.p.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMEN-

Requerente: A.I.A. S.p.A. AGRICOLA ITALIANA ALI-

TARE, Via S. Antonio, 60-37036 S. Martino Buon Albergo

MENTARE, Via S. Antonio, 60-37036 S. Martino Buon Albergo

(VR), Italy.

(VR), Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/14

Data do pedido: 2009/04/14

產品：肉，魚，家禽及野味；肉汁；雞肉三文治；保存裝、

Produtos: carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; salsi-

冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，啫喱，蜜餞；蛋，奶

chas de galinha; frutos e legumes em conserva, congelados, secos

及乳製品；食用油及油脂。

e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42587

類別：

29

Marca n.º N/42 587

Classe

29.ª

申請人：A.I.A. S.p.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMEN-

Requerente: A.I.A. S.p.A. AGRICOLA ITALIANA ALI-

TARE, Via S. Antonio, 60-37036 S. Martino Buon Albergo

MENTARE, Via S. Antonio, 60-37036 S. Martino Buon Albergo

(VR), Italy.

(VR), Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/14

Data do pedido: 2009/04/14

產品：肉，魚，家禽及野味；肉汁；雞肉三文治；保存裝、

Produtos: carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; salsi-

冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，啫喱，蜜餞；蛋，奶

chas de galinha; frutos e legumes em conserva, congelados, secos

及乳製品；食用油及油脂。

e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares.

商標構成：

A marca consiste em:
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Reivindicação de cores: vermelho e amarelo.

顏色之要求：紅色及黃色。

商標編號：N/42588

類別：

41

申請人：Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive, Las

Marca n.º N/42 588

Classe

41.ª

Requerente: Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive,
Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

Vegas, Nevada 89119, U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

服務：娛樂服務，尤指安排於賭場的現場幸運博彩遊戲。

Serviços: serviços de entretenimento, designadamente a disponibilização de jogos de fortuna e de azar ao vivo em casino.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42589

類別：

41

申請人：Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive, Las

Marca n.º N/42 589

Classe

41.ª

Requerente: Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive,
Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

Vegas, Nevada 89119, U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

服務：娛樂服務，尤指安排於賭場的現場幸運博彩遊戲。

Serviços: serviços de entretenimento, designadamente a disponibilização de jogos de fortuna e de azar ao vivo em casino.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42590

類別：

41

申請人：Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive, Las

Marca n.º N/42 590

Classe

41.ª

Requerente: Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive,
Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

Vegas, Nevada 89119, U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

服務：娛樂服務，尤指安排於賭場的現場幸運博彩遊戲。

Serviços: serviços de entretenimento, designadamente a disponibilização de jogos de fortuna e de azar ao vivo em casino.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42591

類別：

41

申請人：Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive, Las
Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

Marca n.º N/42 591

Classe

41.ª

Requerente: Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive,
Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.
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國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

服務：娛樂服務，尤指安排於賭場的現場幸運博彩遊戲。

Serviços: serviços de entretenimento, designadamente a disponibilização de jogos de fortuna e de azar ao vivo em casino.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42592

類別：

28

申請人：Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive, Las

Marca n.º N/42 592

Classe

28.ª

Requerente: Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive,
Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

Vegas, Nevada 89119, U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15
Produtos: jogos de fortuna e de azar, designadamente jogos

產品：幸運博彩遊戲，尤指帶卡的幸運博彩遊戲。

de fortuna e de azar com cartas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42593

類別：

28

申請人：Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive, Las

Marca n.º N/42 593

Classe

28.ª

Requerente: Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive,
Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

Vegas, Nevada 89119, U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

產品：幸運博彩遊戲，尤指帶卡的幸運博彩遊戲。

Produtos: jogos de fortuna e de azar, designadamente jogos
de fortuna e de azar com cartas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42594

類別：

28

申請人：Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive, Las
Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

Marca n.º N/42 594

Classe

28.ª

Requerente: Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive,
Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

產品：幸運博彩遊戲，尤指帶卡的幸運博彩遊戲。

Produtos: jogos de fortuna e de azar, designadamente jogos
de fortuna e de azar com cartas.

N.º 22 — 3-6-2009

7563

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42595

類別：

28

申請人：Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive, Las

Marca n.º N/42 595

Classe

28.ª

Requerente: Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport Drive,
Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A.

Vegas, Nevada 89119, U.S.A.
國籍：美國

Nacionalidade: americana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

產品：幸運博彩遊戲，尤指帶卡的幸運博彩遊戲。

Produtos: jogos de fortuna e de azar, designadamente jogos
de fortuna e de azar com cartas.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42599

類別：

9

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/42 599

Classe

9.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

產品：消費類視頻遊戲器具；消費類視頻遊戲器具用程式；

Produtos: aparelhos de jogos de vídeo de consumo; programas

消費類視頻遊戲機用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; circuitos electróni-

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

cos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos,

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；消費類視頻遊戲器具用控制

fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs,

器、操控桿及記憶卡；消費類視頻遊戲器具用的其他零件及配

DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de programas

件；帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具用程式；帶液晶體顯示屏

para máquinas de jogos de vídeo de consumo; controladores,

的手動遊戲器具用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁

«joysticks» e cartões de memória para aparelhos de jogos de

帶、唯讀記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數

vídeo de consumo; outras peças e acessórios para aparelhos de

碼雷射影碟及其他程式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機；

jogos de vídeo de consumo; programas para aparelhos de jogos

遊戲廊種類的視像遊戲機用程式；遊戲廊種類的視像遊戲機用

manuais com ecrãs de cristal líquido; circuitos electrónicos, discos

的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀記憶卡、唯

magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs
e outros meios de armazenamento de programas para aparelhos
de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; máquinas de jogos
de vídeo do tipo de salão de jogos; programas para máquinas de
jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; circuitos electrónicos,
discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas
magnéticas, cartões ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios de armazenamento de programas para
máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; peças e
acessórios para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de
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讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影碟及其他程

jogos; computadores; circuitos electrónicos, discos magnéticos,

式儲存載體；遊戲廊種類的視像遊戲機用的零件及配件；電

discos ópticos, discos ópticos magnéticos, fitas magnéticas, cartões

腦；電腦用的電子電路、磁碟、光碟、磁性光碟、磁帶、唯讀

ROM, cartuchos ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios

記憶卡、唯讀記憶卡匣、唯讀記憶光碟、唯讀記憶數碼雷射影

de armazenamento de programas para computadores; programas

碟及其他程式儲存載體；電腦用的可下載程式；電腦用的其他

descarregáveis para computadores; outros programas para com-

程式；移動電話的遊戲程式；其他電子機器，電子器具及相應

putadores; programas de jogos para telefones celulares; outras

的零件；移動電話；移動電話用帶；移動電話用的其他零件及

máquinas electrónicas, aparelhos electrónicos e respectivas peças;

配件；其他電訊機器及器具；已錄製的光碟；其他錄音盤；

telefones celulares; «straps» para telefones celulares; outras peças

節拍器；電子樂器用含自動演出程式的電子電路及唯讀記憶光

e acessórios para telefones celulares; outras máquinas e aparelhos

碟；可下載的音樂檔案；已曝光的電影膠片；已曝光的幻燈膠

de telecomunicações; discos compactos gravados; outros discos

片；幻燈膠片框；可下載的圖像檔案；已錄製的影碟及影帶；

acústicos; metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs con-

電子刊物。

tendo programas de desempenho automático para instrumentos
musicais electrónicos; arquivos de música descarregáveis; filmes
cinematográficos expostos; filmes de «slide» expostos; suportes
para filmes de «slide»; arquivos de imagens descarregáveis; discos
de vídeo e fitas de vídeo gravadas; publicações electrónicas.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/10/24；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/10/24; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-086462.

編號：2008-086462。

商標編號：N/42600

類別：

16

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,

Marca n.º N/42 600

Classe

16.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

產品：記事簿；機械式鉛筆；其他文具及學習材料；收藏

Produtos: blocos de notas; lápis mecânicos; outros materiais

卡；雜誌（刊物）；目錄冊；小冊子；其他印刷品；照片；相

de papelaria e de estudo; cartões coleccionáveis; revistas (publi-

架；紙軍旗；紙旗幟。

cações); catálogos; panfletos; outra matéria impressa; fotografia;
suportes para fotografia; estandartes de papel; bandeiras de papel.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/10/24；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/10/24; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-086462.

編號：2008-086462。

商標編號：N/42601

類別：

28

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
國籍：日本

Marca n.º N/42 601

Classe

28.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
Nacionalidade: japonesa
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活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

產品：紙牌遊戲玩具及其配件；帶液晶體顯示屏的手提式遊

Produtos: brinquedos de jogos de cartas e seus acessórios; jo-

戲；帶液晶體顯示屏的手提式遊戲用的零件及配件；其他玩

gos manuais com ecrãs de cristal líquido; peças e acessórios para

具；洋娃娃；圍棋遊戲；日式遊戲紙牌（Utagaruta）；日式

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; outros brinquedos;

象棋（Shogi遊戲）；紙牌遊戲及其配件；骰子遊戲；日式骰

bonecas; «go games»; cartas de jogar japonesas («Utagaruta»);

子遊戲（Sugoroku）；骰子遊戲用骰盅；方塊牌遊戲；國際

xadrez japonês (jogos de «Shogi»); jogos de cartas e seus aces-

象棋遊戲；西洋棋（西洋棋遊戲）；魔術器具；多米諾骨牌遊

sórios; jogos de dados; jogos de dados japoneses («Sugoroku»);

戲；紙牌；日式遊戲紙牌（Hanafuda）；麻將；遊戲器具及機

copos para jogos de dados; jogos «diamond»; jogos de xadrez;

器；檯球設備；於遊樂場內使用的娛樂機器及器具（非為遊戲

damas (jogos de damas); aparelhos de prestidigitação; jogos de

廊種類的視像遊戲機）；運動設備；釣魚用裝備；收集昆蟲的

dominós; cartas de jogar; cartas de jogar japonesas («Hanafu-

用具。

da»); «mah-jong»; aparelhos e máquinas de jogos; equipamentos
de bilhar; máquinas e aparelhos de entretenimento para uso em
parques de diversão (sem serem máquinas de jogos de vídeo do
tipo de salão de jogos); equipamento desportivo; apetrechos de
pesca; implementos para coleccionar insectos.
A marca consiste em:

商標構成：

優先權日期：2008/10/24；優先權國家/地區：日本；優先權

商標編號：N/42602

Data de prioridade: 2008/10/24; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-086462.

編號：2008-086462。

類別：

35

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,

Marca n.º N/42 602

Classe

35.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

服務：廣告及宣傳服務；簽發商用印章；貿易管理分析或貿

Serviços: serviços de anúncios e de publicidade; emissão de

易諮詢；市場調查；提供商品銷售資訊；運動用品的零售服務

selos de comércio; análise de gestão de negócios ou consultado-

或批發服務；玩具、洋娃娃及遊戲機器和器具的零售服務或批

ria de negócios; pesquisa de mercado; provisão de informação

發服務。

sobre venda de mercadoria; serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso para produtos de desporto; serviços
de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos de jogos.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/10/24；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/10/24; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-086462.

編號：2008-086462。

商標編號：N/42603

類別：

38

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/42 603

Classe

38.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.
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國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

服務：透過消費類視頻遊戲器具的通訊；提供有關透過消費

Serviços: comunicação por aparelhos de jogos de vídeo de

類視頻遊戲器具通訊的資訊；透過遊戲廊種類的視像遊戲機的

consumo; provisão de informação sobre comunicação por

通訊；提供有關透過遊戲廊種類的視像遊戲機通訊的資訊；透

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; comunicação por má-

過帶液晶體顯示屏的手動遊戲器具的通訊；提供有關透過帶液

quinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; provisão de

晶體顯示屏的手動遊戲器具通訊的資訊；電訊（其他非廣播

informação sobre comunicação por máquinas de jogos de vídeo

的）；提供有關電視播放節目清單的資訊；廣播；新聞社；出

do tipo de salão de jogos; comunicação por aparelhos de jogos

租電訊設備包括電話、傳真器具。

manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de informação
sobre comunicação por aparelhos de jogos manuais com ecrãs
de cristal líquido; telecomunicações (outras que não de difusão);
provisão de informação sobre listas de programas de transmissões televisivas; difusão; agências de notícias; aluguer de equipamento de telecomunicações incluindo aparelhos de telefone e
de fax.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/10/24；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/10/24; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-086462.

編號：2008-086462。

商標編號：N/42604

類別：

41

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/42 604

Classe

41.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

服務：透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供圖

Serviços: provisão de imagens via comunicação através de

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供圖像；透過消費

aparelhos de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provi-

類視頻遊戲器具以通訊提供圖像；透過其他通訊媒體提供圖

são de imagens via comunicação através de máquinas de jogos

像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供繪畫圖

de vídeo do tipo salão de jogos; provisão de imagens via comu-

像；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供繪畫圖像；透過

nicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consumo;

消費類視頻遊戲器具以通訊提供繪畫圖像；透過其他通訊媒體

provisão de imagens via outros meios de comunicação; provisão

提供繪畫圖像；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊

de imagens pictórias via comunicação através de aparelhos de

提供影片；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供影片；透

jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de imagens

過消費類視頻遊戲器具以通訊提供影片；透過其他通訊媒體提

pictórias via comunicação através de máquinas de jogos de ví-

供影片；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供音

deo do tipo de salão de jogos; provisão de imagens pictórias via

樂及聲音；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供音樂及聲

comunicação através de aparelhos de jogos de vídeo de consu-

音；透過消費類視頻遊戲器具以通訊提供音樂及聲音；透過其

mo; provisão de imagens pictórias via outros meios de comuni-

他通訊媒體提供音樂及聲音；視頻遊戲活動項目的組織、管理

cação; provisão de filmes via comunicação através de aparelhos
de jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de filmes
via comunicação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo
de salão de jogos; provisão de filmes via comunicação através
de aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de filmes
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或表演；透過帶液晶體顯示屏的手提式遊戲器具以通訊提供遊

via outros meios de comunicação; provisão de música e sons

戲；透過遊戲廊種類的視像遊戲機以通訊提供遊戲；透過消費

via comunicação através de aparelhos de jogos manuais com

類視頻遊戲器具以通訊提供遊戲；透過其他通訊媒體提供遊

ecrãs de cristal líquido; provisão de música e sons via comuni-

戲；提供消費類視頻遊戲器具用遊戲；提供帶液晶體顯示屏的

cação através de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão

手提式遊戲器具用遊戲；提供遊戲廊種類的視像遊戲機用遊

de jogos; provisão de música e sons via comunicação através de

戲；出租消費類視頻遊戲器具儲存程式用的儲存載體；出租帶

aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de música e

液晶體顯示屏的手提式遊戲器具儲存程式用的儲存載體；出租

som via outros meios de comunicação; organização, gestão ou

遊戲廊種類的視像遊戲機儲存程式用的儲存載體；出租消費類

apresentação de eventos de jogos de vídeo; provisão de jogos

視頻遊戲器具及遊戲廊種類的視像遊戲機；出租帶液晶體顯示

via comunicações através de aparelhos de jogos manuais com

屏的手提式遊戲器具；透過電訊網絡提供遊戲；透過通訊網絡

ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via comunicação atra-

提供遊戲；與藝術、手工藝、運動或通識有關的教育及教學服

vés de máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos;

務；電影展，電影製作，或電影發行；提供娛樂設施。

provisão de jogos via comunicações através de aparelhos de
jogos de vídeo de consumo; provisão de jogos por outros meios
de comunicação; provisão de jogos para aparelhos de jogos de
vídeo de consumo; provisão de jogos para aparelhos de jogos
manuais com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos para
máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer
de meios de armazenamento para armazenar programas para
aparelhos de jogos de vídeo de consumo; aluguer de meios de
armazenamento para armazenar programas para aparelhos de
jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; aluguer de meios de
armazenamento para armazenar programas para máquinas de
jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; aluguer de aparelhos
de jogos de vídeo de consumo e máquinas de jogos de vídeo do
tipo de salão de jogos; aluguer de aparelhos de jogos manuais
com ecrãs de cristal líquido; provisão de jogos via rede de telecomunicações; provisão de jogos via rede de comunicações; serviços de educação e instrução relacionados com arte, artesanato,
desporto ou conhecimento geral; exibição de filmes cinematográficos, produção de filmes cinematográficos, ou distribuição de
filmes cinematográficos; provisão de instalações de diversão.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/10/24；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/10/24; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-086462.

編號：2008-086462。

商標編號：N/42605

類別：

42

申請人：Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

Marca n.º N/42 605

Classe

42.ª

Requerente: Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

服務：設計；電腦遊戲硬件設計；消費類視頻遊戲器具用程

Serviços: «designing»; «design» de hardware para jogos de

式的設計、編程或維護；提供有關消費類視頻遊戲器具用程式

computador; «design», programação ou manutenção de progra-
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設計、編程或維護的諮詢及資訊；遊戲廊種類的視像遊戲機用

mas para aparelhos de jogos de vídeo de consumo; provisão de

程式的設計、編程或維護；提供有關遊戲廊種類的視像遊戲機

aconselhamento e informação sobre «design», programação ou

用程式設計、編程或維護的諮詢及資訊；網站創建或維護；其

manutenção de programas para aparelhos de jogos de vídeo de

他電腦軟件的設計、編程或維護；與使用、操作電腦、汽車及

consumo; «design», programação ou manutenção de programas

要求操作員具高水平個人知識、技巧或經驗以準確地操作的其

para máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos; pro-

他機器有關的技術諮詢；出租電腦；提供電腦程式。

visão de aconselhamento e informação sobre «design», programação ou manutenção de programas para máquinas de jogos de
vídeo do tipo de salão de jogos; criação ou manutenção de «web
sites»; «design», programação ou manutenção de outro software de computador; aconselhamento técnico relacionado com
o desempenho, operação de computadores, automóveis e outras
máquinas que exigem níveis altos de conhecimento pessoal,
habilidade ou experiência dos operadores para terem a precisão
necessária na sua operação; aluguer de computadores; provisão
de programas para computadores.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/10/24；優先權國家/地區：日本；優先權

Data de prioridade: 2008/10/24; País/Território de prioridade:
Japão; n.º de prioridade: 2008-086462.

編號：2008-086462。

商標編號：N/42606

類別：

3

申請人：THE WELLCARE S.R.L., Via Negrelli, 4, I-37066

Marca n.º N/42 606

Classe

3.ª

Requerente: THE WELLCARE S.R.L., Via Negrelli, 4,
I-37066 Sommacampagna VR, Italy.

Sommacampagna VR, Italy.
國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

產品：漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨

Produtos: preparações para branquear e outras preparações
para lixiviar; preparações para limpar, polir, desengordurar e

用製劑；肥皂；香料，精油，化妝品，髮水；牙膏。

desgastar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42607

類別：

3

申請人：THE WELLCARE S.R.L., Via Negrelli, 4, I-37066
Sommacampagna VR, Italy.

Marca n.º N/42 607

Classe

3.ª

Requerente: THE WELLCARE S.R.L., Via Negrelli, 4,
I-37066 Sommacampagna VR, Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

產品：漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨

Produtos: preparações para branquear e outras preparações
para lixiviar; preparações para limpar, polir, desengordurar e
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desgastar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, lo-

用製劑；肥皂；香料，精油，化妝品，髮水；牙膏。

ções para os cabelos; dentífricos.
A marca consiste em:

商標構成：

商標編號：N/42608

類別：

25

申請人：STEFANEL - S.p.A., Via Postumia, 85, Ponte Di
Piave (Treviso), Italy.

Marca n.º N/42 608

Classe

25.ª

Requerente: STEFANEL - S.p.A., Via Postumia, 85, Ponte Di
Piave (Treviso), Italy.

國籍：意大利

Nacionalidade: italiana

活動：商業及工業

Actividade: comercial e industrial

申請日期：2009/04/15

Data do pedido: 2009/04/15

產品：胸圍，緊身胸衣，吊帶運動襯衣，襯裙，睡覺襯衣，

Produtos: soutiens, espartilhos, camisetas desportivas de al-

睡衣，浴袍，套頭衣，沐浴長袍，泳衣，浴帽，手套及皮手筒

ças, combinações, camisas de dormir, pijamas, robes, pulôveres,

（服裝），針織外套，針織襯衫（服裝），領帶，頸巾，頭

roupões de banho, fatos de banho, toucas de banho, luvas e

巾，帶袖的羊毛襯衫，短襪，襪褲，吸汗襪子，長襪，褲子，

regalos (vestuário), casacos de malha, camisolas de malha (ves-

裹腿，半截裙，短外套，男士用皮胸衣，襯衣，馬球襯衫，內

tuário), gravatas, lenços de pescoço, lenços de cabeça, camisolas

穿襯衫，背心，羊毛襯衫，訓練服，襯恤，牛仔褲，內褲，男

de lã com mangas, peúgas, meias-calça, meias para absorver a

用長襯褲，褲子，百慕達短褲，短褲，T恤，訓練襯衫，西服

transpiração, meias altas, calças, polainas, saias, casacos curtos,

及連衣裙，大衣，滑雪運動衫，外套，風雨衣，和服，連衣

corpetes de couro para homem, camisas, camisolas pólo, cami-

褲，披肩，防風衣，露指手套，女士用塔夫綢巾（服裝品），

solas interiores, coletes, camisolas de lã, fatos de treino, blusas,

吊帶，絲襪，嬰兒用褲子，跳舞用連衣裙，化妝舞會服，服裝

calças de ganga, cuecas, ceroulas, calças, calções bermudas,

用帶，腰帶（服裝），腰部用帶，男士用吊帶，吊帶，襪褲用

calções, T-shirts, camisolas para treino, fatos e vestidos, sobretu-

吊帶，鞋，體操用鞋，運動用鞋，靴，滑雪用靴，滑雪板用

dos, anoraques, casacos, gabardinas, kimonos, macacões, xailes,

靴，拖鞋，涼鞋，沐浴拖鞋，沐浴涼鞋，靴及鞋用防滑裝置，

windcheaters, mitenes, lenços de tafetá para senhoras (artigo de

靴及鞋用後跟，靴及鞋用綁繩，鞋後跟，鞋類用尖頂，鞋類用

vestuário), ligas, meias de vidro, calças para bebé, vestuário para

墊，鞋類用面，鞋墊；鞋用中心部份；貝雷帽，帽，無邊圓

dança, fatos de máscaras, faixas para vestuário, cintos (vestuário),

帽。

faixas para cintura, ligas para homens, suspensórios, suspensórios para meias-calças; sapatos, sapatos para ginástica, sapatos
para desporto, botas, botas para esqui, botas para snowboards,
chinelos, sandálias, chinelos de banho, sandálias de banho; dispositivos antiderrapantes para botas e sapatos, calcanhares para
botas e sapatos, viras para botas e sapatos, tacões, biqueiras para
calçado, palmilhas para calçado, gáspeas para calçado, palmilhas;
almas para sapatos; boinas, chapéus, bonés.

商標構成：

A marca consiste em:

優先權日期：2008/10/27；優先權國家/地區：意大利；優先

Data de prioridade: 2008/10/27; País/Território de prioridade:

權編號：VE2008C000675。

Itália; n.º de prioridade: VE2008C000675.
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營業場所之名稱及標誌之保護

Protecção de nomes e insígnias de estabelecimento

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

De acordo com os artigos 10.º e 243.º do RJPI, aprovado

律制度》第十條及第二百四十三條之規定，公布下列在澳門特

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a seguir se

別行政區提出的營業場所之名稱及標誌註冊申請，並按照相同

publicam os pedidos de registo de nomes e insígnias de esta-

法規第二百四十四條，由通告公布之日起計兩個月期限內提出

belecimento para a RAEM e da data da publicação do aviso,

聲明異議。

começa a contar-se o prazo de dois meses para a apresentação
de reclamações, em conformidade com o artigo 244.º do mesmo
diploma.

營業場所名稱或標誌公佈

Publicação de nomes ou insígnias de estabelecimento

編號：E/000122

Estabelecimento n.º: E/000122

申請人：陳余健文

Requerente: Chan U Kin Man

地址：澳門美副將大馬路翡翠園一期12E座

Sede: 澳門美副將大馬路翡翠園一期12E座

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/03

Data do pedido: 2009/04/03

行業類別：涼茶、燉湯、糖水（外賣店）。

Tipo de actividade: Chá de ervas, sopas estufadas, sopas adoci
cadas (loja de comida para fora).

顏色要求：黑色，黃色，如圖所示。

Reivindicação de cores: preto, amarelo, tal como apresentados
na figura.
Nome/Insígnia

名稱/標誌

編號：E/000123

Estabelecimento no.: E/000123

申請人：都市商貿有限公司

Requerente: AGÊNCIA COMERCIAL TOU SI LDA./
/SUCCEED TRADE LTD.

地址：澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期4
樓R座

Sede: 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業中心第3期4
樓R座

活動：商業

Actividade: comercial

申請日期：2009/04/17

Data do pedido: 2009/04/17

行業類別：出入口業。

Tipo de actividade: Actividade de exportação e importação.

顏色要求：綠色，白色如圖所示。

Reivindicação de cores: verde e branco, tal como representa
dos na figura.

名稱/標誌

Nome/Insígnia
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Protecção de desenhos e modelos

設計及新型之保護
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

De acordo com os artigos 10.º e 165.º do RJPI, aprovado pelo

律制度》第十條及第一百六十五條之規定，公布下列在澳門

Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a seguir se publi-

特別行政區提出的設計及新型註冊申請，並按照相同法規第

cam os pedidos de registo de desenhos e modelos para a RAEM

一百六十六條，自此公布日起至給予註冊之日止，任何第三人

e a partir da data desta publicação até à data da sua concessão,

均得提出聲明異議。

qualquer terceiro pode apresentar reclamações, em conformidade com o artigo 166.º do mesmo diploma.
Publicação de desenho ou modelo

設計或新型公佈
設計編號：D/000490

Desenho n.º: D/000490

申請日期：2008/09/26

Data do pedido: 2008/09/26

申請人：HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

Requerente: HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：408, Ta s h i r o d a i k a n-m a c h i, To s u-s h i, S a g a

Domicílio/Sede: 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, Japan

841-0017, Japan
標題：包裝（包裝盒）。

Título: Embalagem (caixa para empacotamento).

摘要：Este artigo é uma embalagem (caixa para empacota-

Resumo: Este artigo é uma embalagem (caixa para empacota

mento) para emplastros médicos ou algo semelhante.

mento) para emplastros médicos ou algo semelhante.

分類：9 - 03

Classificação: 9 - 03

創作人：Shigeo KUSUMI

Criador: Shigeo KUSUMI

Homare KAMEKURA

Homare KAMEKURA

優先權日期：2008/05/30

Data de prioridade: 2008/05/30

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2008-013788

Número de prioridade: 2008-013788
附圖

Figura

發明專利之保護

Protecção de patentes 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

De acordo com os artigos 10.º e 83.º do RJPI, aprovado pelo

律制度》第十條及第八十三條之規定，公布下列在澳門特別行

Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a seguir se pu-

政區提出的發明專利註冊申請，並按照相同法規第八十四條，

blicam os pedidos de registo de patentes de invenção para a

自此公布日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異

RAEM e a partir da data desta publicação até à data da atribui-

議。

ção da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamações,
em conformidade com o artigo 84.º do mesmo diploma.

發明專利公佈

Publicação de patente de invenção

發明專利編號：I/000795

Patente de invenção n.º: I/000795

申請日期：2008/05/22

Data do pedido: 2008/05/22
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申請人：馬庫斯．A．凱茨

Requerente: Marcus A. Katz

國籍：美國

Nacionalidade: americana

住址/地址：6546 La Valle Plateada, Rancho Santa Fe,

Domicílio/Sede: 6546 La Valle Plateada, Rancho Santa Fe,

California 92067, United States of America

California 92067, United States of America

標題：後下注的百家樂遊戲。

Título: Jogo de bacará de pós-aposta.

摘要：本申請公開了實現百家樂遊戲的後下注的技術。其

Resumo: 本申請公開了實現百家樂遊戲的後下注的技術。其

中，使得能夠在百家樂遊戲中後下注包括：接收來自一個或多

中，使得能夠在百家樂遊戲中後下注包括：接收來自一個或多

個參與者的第一次下注。向每一個閑家位置和庄家位置分兩張

個參與者的第一次下注。向每一個閑家位置和庄家位置分兩張

牌。其於分給每一個玩家位置的兩張牌和分給庄家位置的兩張

牌。其於分給每一個玩家位置的兩張牌和分給庄家位置的兩張

牌來確定閑家位置的得分和庄家位置的得分。基於所確定的閑

牌來確定閑家位置的得分和庄家位置的得分。基於所確定的閑

家位置和庄家位置的得分，確定是否分第三張牌給閑家位置和

家位置和庄家位置的得分，確定是否分第三張牌給閑家位置和

庄家位置中的至少一個。

庄家位置中的至少一個。

分類：A63F1/00

Classificação: A63F1/00

發明人：馬庫斯．A．凱茨

Inventor: Marcus A. Katz

優先權日期：2007/07/03

Data de prioridade: 2007/07/03

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：PCT/US2007/072792

Número de prioridade: PCT/US2007/072792
Figura

附圖

發明專利編號：I/000796

Patente de invenção n.º: I/000796

申請日期：2008/05/28

Data do pedido: 2008/05/28

申請人：IGT

Requerente: IGT

國籍：美國

Nacionalidade: americana

住址/地址：9295 P r o t o t y p e D r i v e, R e n o, N e v a d a
89521-8986, United States of America
標題：以服務器為基礎的具有被觸發忠誠獎序列的遊戲系

Domicílio/Sede: 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America
Título: Sistema de jogos com a provocação de uma série de
prémios de lealdade à base de servidor.

統。
摘要：含有連接到數張遊戲桌的中央服務器的遊戲系統。在

Resumo: 含有連接到數張遊戲桌的中央服務器的遊戲系統。

具體的事例中，遊戲系統向玩家提供一次或數次忠誠激勵，如

在具體的事例中，遊戲系統向玩家提供一次或數次忠誠激勵，

通過使用一個或數個忠誠激勵獎品序列把一個或數個獎品提供

如通過使用一個或數個忠誠激勵獎品序列把一個或數個獎品提

給玩家。在具體的事例中，遊戲系統先決定把一個忠誠獎品發

供給玩家。在具體的事例中，遊戲系統先決定把一個忠誠獎品

給一名玩家，然後決定使用一適當的忠誠獎品序列把該決定的

發給一名玩家，然後決定使用一適當的忠誠獎品序列把該決定

忠誠獎品提供給玩家，其中，該忠誠獎品序列是根據單獨的玩

的忠誠獎品提供給玩家，其中，該忠誠獎品序列是根據單獨的

家在其當前進行遊戲的遊戲桌來決定的。

玩家在其當前進行遊戲的遊戲桌來決定的。

分類：A63F13/00

Classificação: A63F13/00

發明人：Cara L. Iddings

Inventor: Cara L. Iddings

Anthony J. Baerlocher

Anthony J. Baerlocher

Richard J. Schneider

Richard J. Schneider

優先權日期：2007/05/31

Data de prioridade: 2007/05/31

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：11/756,344

Número de prioridade: 11/756,344
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發明專利編號：I/000797

Patente de invenção n.º: I/000797

申請日期：2008/06/04

Data do pedido: 2008/06/04

申請人：SHUFFLE MASTER, INC.

Requerente: SHUFFLE MASTER, INC.

國籍：美國

Nacionalidade: norte-americana

住址/地址：1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada

7573

Domicílio/Sede: 1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada
89119 U.S.A.

89119 U.S.A.
標題：具有多手牌回憶特點的用於處理賭場紙牌的裝置、系
統、方法及電腦可讀的介質。

Título: Dispositivo, sistema, método e média legível por
computador com a característica de memória de cartas de multi-mão destinados ao tratamento das cartas de casino.

摘要：本專利公開了用於檢測、存儲和檢索有關賭桌遊戲中

Resumo: 本專利公開了用於檢測、存儲和檢索有關賭桌遊戲

的紙牌的現手和過手紙牌的組成信息的裝置、系統、方法以及

中的紙牌的現手和過手紙牌的組成信息的裝置、系統、方法以

計算機可讀介質。該方法包括使紙牌處理裝置大體自動地產生

及計算機可讀介質。該方法包括使紙牌處理裝置大體自動地產

多手紙牌，其中每手紙牌包括一張或多張紙牌。當把紙牌移動

生多手紙牌，其中每手紙牌包括一張或多張紙牌。當把紙牌移

通過紙牌處理裝置時，識別包含每張紙牌的點數和花色的紙牌

動通過紙牌處理裝置時，識別包含每張紙牌的點數和花色的紙

信息。將超過一輪的紙牌組成的遊戲歷史保留下來，其中每輪

牌信息。將超過一輪的紙牌組成的遊戲歷史保留下來，其中每

的紙牌組成包括該輪的每手紙牌。至少一輪的至少一手紙牌的

輪的紙牌組成包括該輪的每手紙牌。至少一輪的至少一手紙牌

紙牌信息可顯示出來。

的紙牌信息可顯示出來。

分類：A63F1/14

Classificação: A63F1/14

發明人：Attila Grauzer

Inventor: Attila Grauzer

Feraidoon Bourbour

Feraidoon Bourbour

Mark L. Yoseloff

Mark L. Yoseloff

優先權日期：2007/06/06

Data de prioridade: 2007/06/06

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：11/810,864

Número de prioridade: 11/810,864
Figura

附圖

發明專利編號：I/000798

Patente de invenção n.º: I/000798

申請日期：2008/06/05

Data do pedido: 2008/06/05

申請人：阿魯策遊戲美國有限公司

Requerente: Aruze Gaming America, Inc.

國籍：美國

Nacionalidade: norte-americana

住址/地址：745, Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119, USA

Domicílio/Sede: 745, Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119,
USA
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標題：調節背景音樂的音量級的遊戲機。

Título: Máquina de jogos com nível de volume fonético que
regula a música do fundo.

摘要：本發明涉及調節背景音樂的音量級的遊戲機。遊戲機

R e s u m o: 本發明涉及調節背景音樂的音量級的遊戲機。遊

包括；遊戲，由遊戲者投注而運行；背景音樂信息，其是成為

戲機包括；遊戲，由遊戲者投注而運行；背景音樂信息，其是

遊戲背景音樂的聲音信號；功能音樂信息，其是成為表示遊戲

成為遊戲背景音樂的聲音信號；功能音樂信息，其是成為表示

的與遊戲者動作有關的運行狀態的功能音樂的聲音信號；音量

遊戲的與遊戲者動作有關的運行狀態的功能音樂的聲音信號；

級改變器，能夠改變成為遊戲背景音樂的聲音信號的音量級；

音量級改變器，能夠改變成為遊戲背景音樂的聲音信號的音量

選擇開關，適於從外部操作並選擇成為遊戲背景音樂的聲音信

級；選擇開關，適於從外部操作並選擇成為遊戲背景音樂的聲

號的音量級；揚聲器，將聲音信號轉換成聲波並將其調高；和

音信號的音量級；揚聲器，將聲音信號轉換成聲波並將其調

遊戲控制器。遊戲控制器被編程為在音量級改變器中改變在選

高；和遊戲控制器。遊戲控制器被編程為在音量級改變器中改

擇開關選擇的成為背景音樂的聲音信號的音量級，從揚聲器調

變在選擇開關選擇的成為背景音樂的聲音信號的音量級，從揚

高包括兩個聲音信號的聲音信號；其中之一是具有經改變音量

聲器調高包括兩個聲音信號的聲音信號；其中之一是具有經改

級的成為遊戲背景音樂的聲音信號，另一個是成為功能音樂的

變音量級的成為遊戲背景音樂的聲音信號，另一個是成為功能

聲音信號。

音樂的聲音信號。

分類：A63F9/24

Classificação: A63F9/24

發明人：岡田和生

Inventor: Kazuo Okada

優先權日期：2007/06/07

Data de prioridade: 2007/06/07

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：60/924,976

Número de prioridade: 60/924,976

優先權日期：2007/10/31

Data de prioridade: 2007/10/31

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：11/932,294

Número de prioridade: 11/932,294
Figura

附圖

發明專利編號：I/000803

Patente de invenção n.º: I/000803

申請日期：2008/06/06

Data do pedido: 2008/06/06

申請人：阿魯策遊戲美國有限公司

Requerente: Aruze Gaming America, Inc.

國籍：美國

Nacionalidade: norte-americana

住址/地址：745, Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119, USA

Domicílio/Sede: 745, Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119,
USA

標題：縮短遊戲時間的遊戲機及其遊戲方法。

Título: Máquina de jogos que reduz o tempo de jogos e seu
método de jogos.

摘要：本發明涉及縮短遊戲時間的遊戲機及其遊戲方法。在

Resumo: 本發明涉及縮短遊戲時間的遊戲機及其遊戲方法。

紅利遊戲中，基於通過啟動按鈕（11a）接收到的操作，在基

在紅利遊戲中，基於通過啟動按鈕（11a）接收到的操作，在

本時間和短於基本時間的特殊時間之間切換重排被可變顯示的

基本時間和短於基本時間的特殊時間之間切換重排被可變顯示

符號（180）的預定時間。

的符號（180）的預定時間。

分類：A63F9/24

Classificação: A63F9/24

發明人：岡田和生

Inventor: Kazuo Okada

優先權日期：2007/06/07

Data de prioridade: 2007/06/07

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América
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優先權編號：60/924,978

Número de prioridade: 60/924,978

優先權日期：2007/10/31

Data de prioridade: 2007/10/31

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：11/933,062

Número de prioridade: 11/933,062
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發明專利編號：I/000804

Patente de invenção n.º: I/000804

申請日期：2008/06/06

Data do pedido: 2008/06/06

申請人：阿魯策遊戲美國有限公司

Requerente: Aruze Gaming America, Inc.

國籍：美國

Nacionalidade: norte-americana

住址/地址：745, Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119, USA

Domicílio/Sede: 745, Grier Drive, Las Vegas, Nevada 89119,
USA

標題：能夠在預定音域內改變音量級的遊戲機和音質控制方

Título: Máquina de jogos que pode modificar o nível de
volume fonético na área fonética pré-limitada e método de

法。

controlo da qualidade fonética.
摘要：本發明公開了一種遊戲機。該遊戲機包括：通過玩家

Resumo: 本發明公開了一種遊戲機。該遊戲機包括：通過玩

下注而運行的遊戲；具有成為該遊戲的背景音樂的頻率特性的

家下注而運行的遊戲；具有成為該遊戲的背景音樂的頻率特性

聲音信號的背景音樂信息；具有成為表示與玩家的動作相關的

的聲音信號的背景音樂信息；具有成為表示與玩家的動作相關

該遊戲的運行狀態的功能音樂的頻率特性的聲音信號的功能音

的該遊戲的運行狀態的功能音樂的頻率特性的聲音信號的功能

樂信息；可以改變聲音信號的音量級並切換其中音量級發生改

音樂信息；可以改變聲音信號的音量級並切換其中音量級發生

變的音域的音量級改變器；適於從外部進行操作並選擇聲音信

改變的音域的音量級改變器；適於從外部進行操作並選擇聲音

號的音域的選擇開關；將聲音信號轉換成聲音波並對其擴音的

信號的音域的選擇開關；將聲音信號轉換成聲音波並對其擴音

揚聲器；以及遊戲控制器。該遊戲控制器被編程為在該音量級

的揚聲器；以及遊戲控制器。該遊戲控制器被編程為在該音量

改變器中改變在該選擇開關中選擇的聲音信號的音域的音量

級改變器中改變在該選擇開關中選擇的聲音信號的音域的音量

級，並從該揚聲器輸出音量級改變後的聲音信號。

級，並從該揚聲器輸出音量級改變後的聲音信號。

分類：A63F9/24

Classificação: A63F9/24

發明人：岡田和生

Inventor: Kazuo Okada

優先權日期：2007/06/07

Data de prioridade: 2007/06/07

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：60/924,979

Número de prioridade: 60/924,979

優先權日期：2007/10/31

Data de prioridade: 2007/10/31

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：11/932,503

Número de prioridade: 11/932,503
附圖

Figura
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發明專利編號：I/000805

Patente de invenção n.º: I/000805

申請日期：2008/06/11

Data do pedido: 2008/06/11

申請人：SHUFFLE MASTER, INC.

Requerente: SHUFFLE MASTER, INC.

國籍：美國

Nacionalidade: norte-americana

住址/地址：1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada

Domicílio/Sede: 1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada
89119 U.S.A.

89119 U.S.A.
標題：用於輔助加注的系統和方法。

Título: Sistema e método destinados ao apoio de aposta
adicionada.

摘要：公開了一種用於輔助加注的系統和方法。所述系統包

R e s u m o: 公開了一種用於輔助加注的系統和方法。所述系

括與信息採集裝置和顯示裝置通信的中央處理器，所述信息採

統包括與信息採集裝置和顯示裝置通信的中央處理器，所述信

集裝置採集有關賭局的信息。為了產生關於賭局的數據，所述

息採集裝置採集有關賭局的信息。為了產生關於賭局的數據，

中央處理器能處理信息採集裝置提供的信息，例如幸運玩家的

所述中央處理器能處理信息採集裝置提供的信息，例如幸運玩

排名，並且所述顯示裝置提供該數據的視頻顯示。所述方法包

家的排名，並且所述顯示裝置提供該數據的視頻顯示。所述方

括實時記錄賭局數據，將賭局數據關聯至賭局中的主動玩家，

法包括實時記錄賭局數據，將賭局數據關聯至賭局中的主動玩

基於關聯的賭局數據對主動玩家排名，將主動玩家的排名呈現

家，基於關聯的賭局數據對主動玩家排名，將主動玩家的排名

給一個或者更多的被動玩家以及從一個或者更多的被動玩家接

呈現給一個或者更多的被動玩家以及從一個或者更多的被動玩

受加注。

家接受加注。

分類：A63F9/24

Classificação: A63F9/24

發明人：Zbigniew CZYZEWSKI

Inventor: Zbigniew CZYZEWSKI

James R. Roberts

James R. Roberts

Sheri D. HOHNSON

Sheri D. HOHNSON

優先權日期：2007/06/11

Data de prioridade: 2007/06/11

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：11/811,773

Número de prioridade: 11/811,773
Figura

附圖

發明專利編號：I/000808

Patente de invenção n.º: I/000808

申請日期：2008/06/16

Data do pedido: 2008/06/16

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japan

標題：自動投幣機。

Título: Máquina automática accionada por moedas.

摘要：處理器基於操作者在服務器102執行的操作選擇第一遊

Resumo: 處理器基於操作者在服務器102執行的操作選擇第

戲模式或者第二遊戲模式。如果已經選擇第一遊戲模式，則基

一遊戲模式或者第二遊戲模式。如果已經選擇第一遊戲模式，

於對各個獲勝組合預先設置的固定支出計算並給予支出。替代

則基於對各個獲勝組合預先設置的固定支出計算並給予支出。

地，如果已經選擇第二遊戲模式，則基於漸進支出和對各個獲

替代地，如果已經選擇第二遊戲模式，則基於漸進支出和對各

勝組合預先設置的固定支出計算並給予支出。

個獲勝組合預先設置的固定支出計算並給予支出。

分類：A63F5/04

Classificação: A63F5/04

發明人：菅野健太

Inventor: SUGANO, Kenta
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優先權日期：2007/06/21

Data de prioridade: 2007/06/21

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-163989

Número de prioridade: 2007-163989
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Figura

附圖

發明專利編號：I/000809

Patente de invenção n.º: I/000809

申請日期：2008/06/16

Data do pedido: 2008/06/16

申請人：Aruze Corp.

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-Ku, Tokyo 135-0063,
Japan

標題：遊戲機。

Título: Máquina de jogos.

摘要：本發明提供一種遊戲機，其包括機櫃、顯示裝置、輸

Resumo: 本發明提供一種遊戲機，其包括機櫃、顯示裝置、

入裝置、控制器、一對揚聲器和一對外部框架。位於機櫃的前

輸入裝置、控制器、一對揚聲器和一對外部框架。位於機櫃的

面的顯示裝置顯示與遊戲有關的信息。輸入裝置允許遊戲者進

前面的顯示裝置顯示與遊戲有關的信息。輸入裝置允許遊戲者

行與遊戲有關的操作。控制器響應於對輸入裝置的輸入，進行

進行與遊戲有關的操作。控制器響應於對輸入裝置的輸入，進

與遊戲的執行有關的處理。一對揚聲器響應來自於控制器的信

行與遊戲的執行有關的處理。一對揚聲器響應來自於控制器的

號而產生與遊戲有關的聲音。一對外部框架沿着機櫃的高度方

信號而產生與遊戲有關的聲音。一對外部框架沿着機櫃的高度

向位於機櫃的側端部分上。每個揚聲器與每個外部框架一體地

方向位於機櫃的側端部分上。每個揚聲器與每個外部框架一體

形成。

地形成。

分類：A63F5/04

Classificação: A63F5/04

發明人：平戶

Inventor: HIRATO Jun

淳

優先權日期：2007/06/18

Data de prioridade: 2007/06/18

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-160631

Número de prioridade: 2007-160631
Figura

附圖

發明專利編號：I/000810

Patente de invenção n.º: I/000810

申請日期：2008/06/16

Data do pedido: 2008/06/16

申請人：Aruze Corp.

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-Ku, Tokyo 135-0063,
Japan

標題：遊戲機。

Título: Máquina de jogos.
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摘要：本發明提供一種遊戲機，其包括具有前開口的機櫃、

R e s u m o: 本發明提供一種遊戲機，其包括具有前開口的機

前門、顯示裝置、輸入裝置和控制器。前門通過連接到機櫃的

櫃、前門、顯示裝置、輸入裝置和控制器。前門通過連接到機

前面的側端部分的鉸鏈，可樞轉地連接到機櫃，並用於打開和

櫃的前面的側端部分的鉸鏈，可樞轉地連接到機櫃，並用於打

關閉前開口。顯示裝置設置於機櫃的前面。輸入裝置允許遊戲

開和關閉前開口。顯示裝置設置於機櫃的前面。輸入裝置允許

者進行與遊戲有關的操作。前門具有從機櫃向前突出的操作

遊戲者進行與遊戲有關的操作。前門具有從機櫃向前突出的操

台。輸入裝置設置於操作台上。配置有切口部以使與鉸鏈較近

作台。輸入裝置設置於操作台上。配置有切口部以使與鉸鏈較

的操作台的端緣部分具有凹陷。

近的操作台的端緣部分具有凹陷。

分類：A63F5/04

Classificação: A63F5/04

發明人：橋本

Inventor: HASHIMOTO Koichiro

康一郎

優先權日期：2007/06/18

Data de prioridade: 2007/06/18

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-160632

Número de prioridade: 2007-160632
Figura

附圖

發明專利編號：I/000811

Patente de invenção n.º: I/000811

申請日期：2008/06/19

Data do pedido: 2008/06/19

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063
Japan

標題：自動投幣機。

Título: Máquina automática accionada por moedas.

摘要：處理器執行兩種遊戲模式中的任一種遊戲，包括通過

Resumo: 處理器執行兩種遊戲模式中的任一種遊戲，包括通

消耗玩遊戲者已經放置賭注的賭注量對應的遊戲值而執行的基

過消耗玩遊戲者已經放置賭注的賭注量對應的遊戲值而執行的

本遊戲，以及在沒有消耗任何遊戲值的情況下執行的免費遊

基本遊戲，以及在沒有消耗任何遊戲值的情況下執行的免費遊

戲。如果在執行基本遊戲過程中定位第二散開符號23，則給予

戲。如果在執行基本遊戲過程中定位第二散開符號23，則給予

總計100積分的支出。替代地，如果在免費遊戲中定位第二散

總計100積分的支出。替代地，如果在免費遊戲中定位第二散

開符號23，則給予高於在基本遊戲中的支出值的總計500積分

開符號23，則給予高於在基本遊戲中的支出值的總計500積分

的支出。

的支出。

分類：A63F5/04

Classificação: A63F5/04

發明人：吉澤

Inventor: YOSHIZAWA, Kazumasa

一雅

優先權日期：2007/06/21

Data de prioridade: 2007/06/21

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-163445

Número de prioridade: 2007-163445
附圖

Figura
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發明專利編號：I/000812

Patente de invenção n.º: I/000812

申請日期：2008/06/19

Data do pedido: 2008/06/19

申請人：Station Casinos, Inc.

Requerente: Station Casinos, Inc.

國籍：美國

Nacionalidade: norte-americana

住址/地址：1505 South Pavilion Centre Drive, Las Vegas,

Domicílio/Sede: 1505 South Pavilion Centre Drive, Las Vegas,

Nevada, 89135 United States of America
標題：玩改進的百家樂遊戲的方法和設備。

Nevada, 89135 United States of America
Título: Método e equipamento para jogar o jogo de bacará
melhorado.

摘要：本發明涉及玩遊戲的方法和設備，該遊戲具有預定的

Resumo: 本發明涉及玩遊戲的方法和設備，該遊戲具有預定

規則，使用至少一副標準52張真實的或虛擬的紙牌，其中至少

的規則，使用至少一副標準52張真實的或虛擬的紙牌，其中至

兩個但不多於三張紙牌發給第一手牌，至少兩個但不多於三張

少兩個但不多於三張紙牌發給第一手牌，至少兩個但不多於三

紙牌發給第二手牌。遊戲者對以下情況投注：（i）第一手牌得

張紙牌發給第二手牌。遊戲者對以下情況投注：（i）第一手牌

分比第二手牌更接近於或等於預定高分；（i i）第二手牌得分

得分比第二手牌更接近於或等於預定高分；（i i）第二手牌得

比第一手牌更接近於或等於預定高分；（iii）第一手牌與第二

分比第一手牌更接近於或等於預定高分；（iii）第一手牌與第

手牌具有相同得分。其中，預定的規則使得第一手牌接近於或

二手牌具有相同得分。其中，預定的規則使得第一手牌接近於

等於預定高分的機率大於第二手牌接近於或等於預定高分投注

或等於預定高分的機率大於第二手牌接近於或等於預定高分投

時下底注。如果第一手牌得分不等於第二手牌得分，則收集遊

注時下底注。如果第一手牌得分不等於第二手牌得分，則收集

戲者的底注；如果第一手牌得分等於第二手牌得分，則支付給

遊戲者的底注；如果第一手牌得分等於第二手牌得分，則支付

遊戲者底注盈利。

給遊戲者底注盈利。

分類：A63F1/00

Classificação: A63F1/00

發明人：Patrick Abbott KEARNS, Sr.

Inventor: Patrick Abbott KEARNS, Sr.

優先權日期：2007/06/20

Data de prioridade: 2007/06/20

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：11/820,686

Número de prioridade: 11/820,686
Figura

附圖

發明專利編號：I/000815

Patente de invenção n.º: I/000815

申請日期：2008/06/24

Data do pedido: 2008/06/24

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japan

標題：遊戲機。

Título: Máquina de jogos.

摘要：本文描述一種遊戲環境。如果第一特定符號（例如

Resumo: 本文描述一種遊戲環境。如果第一特定符號（例如

獅子符號45A）和第二特定符號（例如肉符號45B）相鄰地顯

獅子符號45A）和第二特定符號（例如肉符號45B）相鄰地顯

示，則第二特定符號被改變成第一特定符號。然後，如果所顯

示，則第二特定符號被改變成第一特定符號。然後，如果所顯

示的符號的組合是任何獲勝組合，則將對應於所實現的獲勝組

示的符號的組合是任何獲勝組合，則將對應於所實現的獲勝組

合的獎勵提供給玩家。

合的獎勵提供給玩家。

分類：A63F5/04

Classificação: A63F5/04
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Inventor: YOKOTA, Tetsuya

發明人：橫田哲也
網代新

AJIRO, Arata

宮脇亮

MIYAWAKI, Makoto

山田博之

YAMADA, Hiroyuki

加藤洋一

KATO, Yoichi

優先權日期：2007/06/25

Data de prioridade: 2007/06/25

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-167005

Número de prioridade: 2007-167005
Figura

附圖

發明專利編號：I/000816

Patente de invenção n.º: I/000816

申請日期：2008/06/24

Data do pedido: 2008/06/24

申請人：Aruze Corp.

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-Ku, Tokyo 135-0063,
Japan

標題：用於執行遊戲信息的區域認證的遊戲處理設備。

Título: Equipamento de tratamento de jogos destinado à
execução de autenticação da área das informações de jogos.

摘要：本發明提供了一種遊戲處理設備，其包括第一存儲

Resumo: 本發明提供了一種遊戲處理設備，其包括第一存儲

器、第二存儲器和控制器。第一存儲器存儲包括與一區域相對

器、第二存儲器和控制器。第一存儲器存儲包括與一區域相對

應的遊戲規則信息的遊戲信息。第二存儲器存儲代表特定區域

應的遊戲規則信息的遊戲信息。第二存儲器存儲代表特定區域

的預定的第一區域代碼。控制器配置有邏輯以執行以下操作：

的預定的第一區域代碼。控制器配置有邏輯以執行以下操作：

（a）根據遊戲信息計算與該區域對應的第二區域代碼；（b）

（a）根據遊戲信息計算與該區域對應的第二區域代碼；（b）

將第二區域代碼與第一區域代碼相比較，以便確定遊戲信息與

將第二區域代碼與第一區域代碼相比較，以便確定遊戲信息與

該特定區域是否匹配；並且（c）當控制器確定不匹配時，限制

該特定區域是否匹配；並且（c）當控制器確定不匹配時，限制

遊戲的開始。

遊戲的開始。

分類：A63F13/08

Classificação: A63F13/08

發明人：岸

Inventor: KISHI Hideaki

英明

阿部

ABE Takashi

孝

優先權日期：2007/06/26

Data de prioridade: 2007/06/26

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-167899

Número de prioridade: 2007-167899
附圖

Figura
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發明專利編號：I/000817

Patente de invenção n.º: I/000817

申請日期：2008/06/24

Data do pedido: 2008/06/24

申請人：Aruze Corp.

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

7581

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-Ku, Tokyo 135-0063,
Japan

標題：自動複製系統信息的信息處理裝置。

Título: Dispositivo de tratamento das informações que
reproduz automaticamente as informações do sistema.

摘要：提供了一種信息處理裝置，其包括第一存儲器、第二

R e s u m o: 提供了一種信息處理裝置，其包括第一存儲器、

存儲器和控制器。第一存儲器預先存儲在裝置啟動時執行以允

第二存儲器和控制器。第一存儲器預先存儲在裝置啟動時執行

許外圍設備正常操作的B I O S程序。第一存儲器還預先存儲初

以允許外圍設備正常操作的B I O S程序。第一存儲器還預先存

始BIOS數據。第二存儲器存儲執行BIOS程序所使用的BIOS

儲初始B I O S數據。第二存儲器存儲執行B I O S程序所使用的

數據。控制器被配置成：（a）如果初始BIOS數據被更新，則

BIOS數據。控制器被配置成：（a）如果初始BIOS數據被更

從第一存儲器讀取包括被更新數據的更新的B I O S數據並且將

新，則從第一存儲器讀取包括被更新數據的更新的B I O S數據

更新的BIOS數據寫入第二存儲器；和（b）使用寫入第二存儲

並且將更新的BIOS數據寫入第二存儲器；和（b）使用寫入第

器的更新的BIOS數據執行BIOS程序。

二存儲器的更新的BIOS數據執行BIOS程序。

分類：A63F13/08

Classificação: A63F13/08

發明人：武田

Inventor: TAKEDA Kengo

賢豪

優先權日期：2007/06/26

Data de prioridade: 2007/06/26

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-167900

Número de prioridade: 2007-167900
Figura

附圖

發明專利編號：I/000818

Patente de invenção n.º: I/000818

申請日期：2008/06/24

Data do pedido: 2008/06/24

申請人：安那迪斯藥品股份有限公司

Requerente: ANADYS PHARMACEUTICALS, INC.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

住址/地址：3115 Merryfield Row, San Diego, California

Domicílio/Sede: 3115 Merryfield Row, San Diego, California

92121, United States of America
標題：半連續和連續的酶促水解方法。

92121, United States of America
Título: Método de hidrólise enzimática semicontínuo e
contínuo.

摘要：本發明涉及對被保護的醇基團（如作為酯或氨基酸酯

Resumo: 本發明涉及對被保護的醇基團（如作為酯或氨基酸

或者磷酸酯基團）的區域選擇酶促水解的半連續或連續的方

酯或者磷酸酯基團）的區域選擇酶促水解的半連續或連續的方

法。本發明的方法能用於例如具有一個以上的可水解基團的吡

法。本發明的方法能用於例如具有一個以上的可水解基團的吡

喃糖苷或呋喃糖苷的選擇酶促水解。

喃糖苷或呋喃糖苷的選擇酶促水解。

分類：C08B37/00

Classificação: C08B37/00

發明人：Fabrice GALLOU

Inventor: Fabrice GALLOU

Pascal BENEY

Pascal BENEY

優先權日期：2007/06/25

Data de prioridade: 2007/06/25

優先權國家/地區：歐洲聯盟

País/Território de prioridade: União Europeia

優先權編號：07110957.3

Número de prioridade: 07110957.3
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Figura

附圖

發明專利編號：I/000819

Patente de invenção n.º: I/000819

申請日期：2008/06/25

Data do pedido: 2008/06/25

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063
Japan
Título: Máquina de jogos.

標題：遊戲機。
摘要：本發明描述一種遊戲環境。在基礎遊戲中，如果散開

R e s u m o: 本發明描述一種遊戲環境。在基礎遊戲中，如果

符號以預定個數以上顯示，則遊戲模式轉為免費遊戲。在免費

散開符號以預定個數以上顯示，則遊戲模式轉為免費遊戲。在

遊戲中，在其上顯示散開符號的第一卷輪顯示部中和在其上沒

免費遊戲中，在其上顯示散開符號的第一卷輪顯示部中和在其

有顯示散開符號的第二卷輪顯示部中使用不同的卷輪。並且，

上沒有顯示散開符號的第二卷輪顯示部中使用不同的卷輪。並

不用改變支付表格就可以改變支付數的期望值。

且，不用改變支付表格就可以改變支付數的期望值。

分類：A63F5/04

Classificação: A63F5/04

發明人：齊藤

Inventor: SAITO Hiroki

博希

優先權日期：2007/06/25

Data de prioridade: 2007/06/25

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-166895

Número de prioridade: 2007-166895
Figura

附圖

發明專利編號：I/000820

Patente de invenção n.º: I/000820

申請日期：2008/06/25

Data do pedido: 2008/06/25

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063
Japan

標題：遊戲機及其遊戲方法。

Título: Máquina de jogos e seu método de jogos.

摘要：遊戲環境將被描述。如果滿足預定條件並且免費遊戲

Resumo: 遊戲環境將被描述。如果滿足預定條件並且免費遊

被轉換，那麼卷輪被改變為免費遊戲中要使用的其它卷輪。而

戲被轉換，那麼卷輪被改變為免費遊戲中要使用的其它卷輪。

且，在免費遊戲中，卷輪顯示部中百搭符號被顯示在所有符號

而且，在免費遊戲中，卷輪顯示部中百搭符號被顯示在所有符
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顯示部上，則卷輪顯示部在後面的遊戲中被固定。百搭符號以

號顯示部上，則卷輪顯示部在後面的遊戲中被固定。百搭符號

預定數量（該數量大於等於一個卷輪顯示部的符號顯示部的數

以預定數量（該數量大於等於一個卷輪顯示部的符號顯示部的

量）被連續地顯示在免費遊戲中使用的卷輪上。因此，百搭符

數量）被連續地顯示在免費遊戲中使用的卷輪上。因此，百搭

號填充在所有符號顯示部上的概率可以被提高，本發明的一個

符號填充在所有符號顯示部上的概率可以被提高，本發明的一

或多個方面可以向玩家提供更高的興趣。

個或多個方面可以向玩家提供更高的興趣。

分類：A63F5/04

Classificação: A63F5/04

發明人：齊藤

Inventor: SAITO Hiroki

博希

優先權日期：2007/06/25

Data de prioridade: 2007/06/25

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-166962

Número de prioridade: 2007-166962
Figura

附圖

發明專利編號：I/000821

Patente de invenção n.º: I/000821

申請日期：2008/06/25

Data do pedido: 2008/06/25

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japan

標題：遊戲機及其遊戲方法。

Título: Máquina de jogos e seu método de jogos.

摘要：本文描述一種遊戲環境。如果滿足預定條件，則選擇

Resumo: 本文描述一種遊戲環境。如果滿足預定條件，則選

多個遊戲中的一個遊戲作為免費遊戲。此外，在各個可選遊戲

擇多個遊戲中的一個遊戲作為免費遊戲。此外，在各個可選遊

中可實現的獲勝組合和卷輪是不同的。如果遊戲被選擇，則用

戲中可實現的獲勝組合和卷輪是不同的。如果遊戲被選擇，則

與該被選中的遊戲對應的卷輪可變地顯示及停止顯示各個符

用與該被選中的遊戲對應的卷輪可變地顯示及停止顯示各個符

號。以及，如果被停止顯示的符號組合是與該被選中遊戲對應

號。以及，如果被停止顯示的符號組合是與該被選中遊戲對應

的任何獲勝組合，則相應於所實現符號組合的支付數被提供給

的任何獲勝組合，則相應於所實現符號組合的支付數被提供給

玩家。

玩家。

分類：A63F5/04

Classificação: A63F5/04

發明人：齊藤

Inventor: SAITO Hiroki

博希

優先權日期：2007/06/25

Data de prioridade: 2007/06/25

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-166986

Número de prioridade: 2007-166986
附圖

Figura
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發明專利編號：I/000822

Patente de invenção n.º: I/000822

申請日期：2008/06/25

Data do pedido: 2008/06/25

申請人：Aruze Corp.

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-Ku, Tokyo 135-0063,
Japan

標題：遊戲機。

Título: Máquina de jogos.

摘要：提供了一種遊戲機，其包括接口部、控制器、存儲

Resumo: 提供了一種遊戲機，其包括接口部、控制器、存儲

器、第一電源和第二電源。接口部與用於執行遊戲的至少一個

器、第一電源和第二電源。接口部與用於執行遊戲的至少一個

部件連接。控制器控制連接於接口的該部件並且檢測在該部件

部件連接。控制器控制連接於接口的該部件並且檢測在該部件

出現的異常操作。存儲器存儲用於識別該部件的識別信息，並

出現的異常操作。存儲器存儲用於識別該部件的識別信息，並

且還存儲歷史信息，該歷史信息連同識別信息包括與由控制器

且還存儲歷史信息，該歷史信息連同識別信息包括與由控制器

檢測的異常操作的出現相關的信息。第一電源提供操作控制器

檢測的異常操作的出現相關的信息。第一電源提供操作控制器

所需的電壓。如果由第一電源提供給控制器的電壓小於操作控

所需的電壓。如果由第一電源提供給控制器的電壓小於操作控

制器所需的電壓，則第二電源提供操作該控制器所需的電壓。

制器所需的電壓，則第二電源提供操作該控制器所需的電壓。

分類：A63F5/04

Classificação: A63F5/04

發明人：北川

Inventor: KITAGAWA Shigehiko

岸

重彥

KISHI Hideaki

英明

谷村

TANIMURA Tatsuhiko

達彥

優先權日期：2007/06/27

Data de prioridade: 2007/06/27

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-169452

Número de prioridade: 2007-169452
Figura

附圖

發明專利編號：I/000823

Patente de invenção n.º: I/000823

申請日期：2008/06/25

Data do pedido: 2008/06/25

申請人：Aruze Corp.

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-Ku, Tokyo 135-0063,
Japan

標題：遊戲機。

Título: Máquina de jogos.

摘要：一種遊戲機，其包括具有內壁的第一箱體、第二箱

Resumo: 一種遊戲機，其包括具有內壁的第一箱體、第二箱

體、前面部件、連通部和排出部。前面部件具有側壁，並且覆

體、前面部件、連通部和排出部。前面部件具有側壁，並且覆

蓋設置於第二箱體前部的部件。前面部件限定位於前部的第一

蓋設置於第二箱體前部的部件。前面部件限定位於前部的第一

空間。設置於前部的連通部允許第二箱體內部的第二空間與第

空間。設置於前部的連通部允許第二箱體內部的第二空間與第

一空間連通。設置於前面部件的側壁中的排出部允許從第二空

一空間連通。設置於前面部件的側壁中的排出部允許從第二空

間中散發到第一空間的空氣被排出。前面部件被設置成使得第

間中散發到第一空間的空氣被排出。前面部件被設置成使得第

一距離小於第二距離，其中所述第一距離起始於第一內壁並終

一距離小於第二距離，其中所述第一距離起始於第一內壁並終

止於第一側壁，並且所述第二距離起始於第二內壁並終止於第

止於第一側壁，並且所述第二距離起始於第二內壁並終止於第

二側壁。

二側壁。
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分類：A63F5/04

Classificação: A63F5/04

發明人：阿部

Inventor: ABE Takashi

岸
今野

孝

7585

KISHI Hideaki

英明

KONNO Yuya

友哉

優先權日期：2007/06/27

Data de prioridade: 2007/06/27

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-169775

Número de prioridade: 2007-169775
Figura

附圖

發明專利編號：I/000825

Patente de invenção n.º: I/000825

申請日期：2008/06/30

Data do pedido: 2008/06/30

申請人：Multi-Lingual Gaming, Inc.

Requerente: Multi-Lingual Gaming, Inc.

國籍：美國

Nacionalidade: norte-americana

住址/地址：3684 South Paradise Road, Suite 3110, Las Vegas,

Domicílio/Sede: 3684 South Paradise Road, Suite 3110, Las

Nevada 89169, United States of America
標題：在遊戲環境中資金轉移的系統和使用方法。

Vegas, Nevada 89169, United States of America
Título: Sistema e método de utilização de transferência
financeira no ambiente de jogos.

摘要：顯示一種在遊戲環境中電子轉移資金的系統和方法。

R e s u m o: 顯示一種在遊戲環境中電子轉移資金的系統和方

這系統包括一個用來儲存遊戲值的記憶裝置和用來在上述記憶

法。這系統包括一個用來儲存遊戲值的記憶裝置和用來在上述

裝置取回或傳送數據的記憶裝置界面。這個記憶裝置界面可以

記憶裝置取回或傳送數據的記憶裝置界面。這個記憶裝置界面

組裝到電子遊戲機或類似的現場遊戲檯上或用在零售店舖內。

可以組裝到電子遊戲機或類似的現場遊戲檯上或用在零售店舖

金額價值可以由賭場人員或攤販加進到記憶裝置內。玩家可以

內。金額價值可以由賭場人員或攤販加進到記憶裝置內。玩家

使用記憶裝置在遊戲機上下載信用額，或在現場遊戲檯上換取

可以使用記憶裝置在遊戲機上下載信用額，或在現場遊戲檯上

籌碼，或在零售店舖內購買商品和／或服務。記憶裝置可維持

換取籌碼，或在零售店舖內購買商品和／或服務。記憶裝置可

多個帳戶包括一個賭博帳戶和零售帳戶。不同的帳戶有相關的

維持多個帳戶包括一個賭博帳戶和零售帳戶。不同的帳戶有相

密碼和秘訣容許遊戲機和零售店舖自動選擇正確的帳戶去轉移

關的密碼和秘訣容許遊戲機和零售店舖自動選擇正確的帳戶去

資金。

轉移資金。

分類：A63F9/24

Classificação: A63F9/24

發明人：Neil J. NETLEY

Inventor: Neil J. NETLEY

Don HESSKAMP

Don HESSKAMP

優先權日期：2007/06/28

Data de prioridade: 2007/06/28

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：11/824,337

Número de prioridade: 11/824,337

優先權日期：2008/01/16

Data de prioridade: 2008/01/16

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：12/015,048

Número de prioridade: 12/015,048
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Figura

附圖

發明專利編號：I/000829

Patente de invenção n.º: I/000829

申請日期：2008/07/08

Data do pedido: 2008/07/08

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-Ku, Tokyo 135-0063,
Japan
Título: Máquina de jogos.

標題：遊戲機。
摘要：一種用於利用遊戲機來進行遊戲的方法，包括步驟：

R e s u m o: 一種用於利用遊戲機來進行遊戲的方法，包括步

（a）接收表明開始遊戲的指令的信號；（b）開始所述遊

驟：（a）接收表明開始遊戲的指令的信號；（b）開始所述遊

戲；（c）執行所述遊戲；（d）在顯示設備上顯示多個符號；

戲；（c）執行所述遊戲；（d）在顯示設備上顯示多個符號；

（e）每當作為所述遊戲的結果在所述顯示設備上顯示預定符

（e）每當作為所述遊戲的結果在所述顯示設備上顯示預定符

號或預定的符號組合時，增加預定的點數；（f）如果在步驟

號或預定的符號組合時，增加預定的點數；（f）如果在步驟

（e）中累積增加的點數已經到達閾值，那麼執行抽獎來確定

（e）中累積增加的點數已經到達閾值，那麼執行抽獎來確定

特定符號組合；（g）為所述特定符號組合設置大於正常獎賞

特定符號組合；（g）為所述特定符號組合設置大於正常獎賞

的獎賞；並且（h）如果在所述顯示設備上顯示所述特定符號

的獎賞；並且（h）如果在所述顯示設備上顯示所述特定符號

組合，那麼支付較大獎賞。

組合，那麼支付較大獎賞。
Classificação: A63F5/04

分類：A63F5/04
發明人：富士本

Inventor: FUJIMOTO Jun

淳

稻村

幸紀

吉澤

一雅

INAMURA Yukinori
YOSHIZAWA Kazumasa

優先權日期：2007/07/10

Data de prioridade: 2007/07/10

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-181548

Número de prioridade: 2007-181548
Figura

附圖

發明專利編號：I/000830

Patente de invenção n.º: I/000830

申請日期：2008/07/08

Data do pedido: 2008/07/08

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa
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住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

7587

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-Ku, Tokyo 135-0063,
Japan

標題：遊戲機。

Título: Máquina de jogos.

摘要：提供了一種用遊戲機進行遊戲的方法，該方法包括如

Resumo: 提供了一種用遊戲機進行遊戲的方法，該方法包括

下步驟：（a）接收指示開始遊戲的指令的信號；（b）開始

如下步驟：（a）接收指示開始遊戲的指令的信號；（b）開

遊戲；（c）執行遊戲；（d）在顯示裝置上顯示多個符號；

始遊戲；（c）執行遊戲；（d）在顯示裝置上顯示多個符號；

（e）作為遊戲的結果，每次在顯示裝置上顯示出預定的符號

（e）作為遊戲的結果，每次在顯示裝置上顯示出預定的符號

或預定的符號組合時，增加預定的點數；（f）根據累積增加

或預定的符號組合時，增加預定的點數；（f）根據累積增加

的點數，設置用於免費遊戲的特定的符合組合，以及用於該特

的點數，設置用於免費遊戲的特定的符合組合，以及用於該特

定符號組合的大於正常獎賞的獎賞；（g） 如果滿足預定的條

定符號組合的大於正常獎賞的獎賞；（g） 如果滿足預定的條

件，將遊戲轉換為免費遊戲；和（h）如果在免費遊戲中特定

件，將遊戲轉換為免費遊戲；和（h）如果在免費遊戲中特定

的符號組合顯示於顯示裝置上，支付較大的獎賞。

的符號組合顯示於顯示裝置上，支付較大的獎賞。
Classificação: A63F5/04

分類：A63F5/04
發明人：富士本

Inventor: FUJIMOTO Jun

淳

稻村

幸紀

INAMURA Yukinori

吉澤

一雅

YOSHIZAWA Kazumasa

加藤

洋一

KATO Yoichi

優先權日期：2007/07/10

Data de prioridade: 2007/07/10

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-181550

Número de prioridade: 2007-181550
Figura

附圖

發明專利編號：I/000831

Patente de invenção n.º: I/000831

申請日期：2008/07/08

Data do pedido: 2008/07/08

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-Ku, Tokyo 135-0063,
Japan

標題：遊戲機。

Título: Máquina de jogos.

摘要：本發明提供了一種利用遊戲機進行遊戲的方法。所述

R e s u m o: 本發明提供了一種利用遊戲機進行遊戲的方法。

方法包括以下步驟：（a）接收表示開始遊戲的指令的信號；

所述方法包括以下步驟：（a）接收表示開始遊戲的指令的信

（b）開始遊戲；（c）執行遊戲；（d）在顯示設備上顯示多

號；（b）開始遊戲；（c）執行遊戲；（d）在顯示設備上顯

個符號；（e）每當在顯示設備上顯示預定符號或者預定符號

示多個符號；（e）每當在顯示設備上顯示預定符號或者預定

組合作為遊戲結果時，增加預定的點數；（f）根據累積增加的

符號組合作為遊戲結果時，增加預定的點數；（f）根據累積增

點數設置用於免費遊戲的特定符號組合和用於特定符號組合的

加的點數設置用於免費遊戲的特定符號組合和用於特定符號組

獎賞，所述獎賞大於正常獎賞；（g）如果滿足了預定條件，

合的獎賞，所述獎賞大於正常獎賞；（g）如果滿足了預定條

則將遊戲轉換至免費遊戲；以及（h）如果特定符號組合不顯

件，則將遊戲轉換至免費遊戲；以及（h）如果特定符號組合

示在免費遊戲中而是顯示在後續遊戲中，則支付較大的獎賞。

不顯示在免費遊戲中而是顯示在後續遊戲中，則支付較大的獎
賞。

分類：A63F5/04

Classificação: A63F5/04
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發明人：富士本

Inventor: FUJIMOTO Jun

淳
幸紀

INAMURA Yukinori

吉澤

一雅

YOSHIZAWA Kazumasa

加藤

洋一

KATO Yoichi

稻村

優先權日期：2007/07/10

Data de prioridade: 2007/07/10

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-181551

Número de prioridade: 2007-181551
Figura

附圖

發明專利編號：I/000832

Patente de invenção n.º: I/000832

申請日期：2008/07/08

Data do pedido: 2008/07/08

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-Ku, Tokyo 135-0063,
Japan
Título: Máquina de jogos.

標題：遊戲機。
摘要：一種利用遊戲機進行遊戲的方法，包括以下步驟：

Resumo: 一種利用遊戲機進行遊戲的方法，包括以下步驟：

（a）接收表示開始遊戲的指令的信號；（b）開始遊戲；

（a）接收表示開始遊戲的指令的信號；（b）開始遊戲；

（c）執行遊戲；（d）在顯示裝置上顯示符號；（e）每當在

（c）執行遊戲；（d）在顯示裝置上顯示符號；（e）每當在

顯示裝置上顯示預先確定的符號或者預定確定的符號組合時，

顯示裝置上顯示預先確定的符號或者預定確定的符號組合時，

增加預先確定的點數；（f）如果步驟（e）中累積增加的點數

增加預先確定的點數；（f）如果步驟（e）中累積增加的點數

已經達到閾值，則執行抽獎以確定特定的符號組合；（g）為

已經達到閾值，則執行抽獎以確定特定的符號組合；（g）為

特定的符號組合設置比正常獎賞更大的獎賞；（h）如果在顯

特定的符號組合設置比正常獎賞更大的獎賞；（h）如果在顯

示裝置上顯示特定的符號組合，則支付更大獎賞；以及（i）如

示裝置上顯示特定的符號組合，則支付更大獎賞；以及（i）如

果在顯示裝置上顯示不同於特定符號組合的符號組合，則將更

果在顯示裝置上顯示不同於特定符號組合的符號組合，則將更

大獎賞轉換回正常獎賞。

大獎賞轉換回正常獎賞。
Classificação: A63F5/04

分類：A63F5/04
發明人：富士本

Inventor: FUJIMOTO Jun

淳

稻村

幸紀

INAMURA Yukinori

吉澤

一雅

YOSHIZAWA Kazumasa

優先權日期：2007/07/10

Data de prioridade: 2007/07/10

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-181549

Número de prioridade: 2007-181549
附圖

Figura
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發明專利編號：I/000833

Patente de invenção n.º: I/000833

申請日期：2008/07/08

Data do pedido: 2008/07/08

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

7589

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-Ku, Tokyo 135-0063,
Japan

標題：遊戲機。

Título: Máquina de jogos.

摘要：本發明提供了一種用遊戲機進行遊戲的方法，該方法

R e s u m o: 本發明提供了一種用遊戲機進行遊戲的方法，該

包括以下步驟：（a）接收指示開始遊戲的指令的信號；（b）

方法包括以下步驟：（a）接收指示開始遊戲的指令的信號；

開始遊戲；（c）執行遊戲；（d）在顯示裝置上顯示多個符

（b）開始遊戲；（c）執行遊戲；（d）在顯示裝置上顯示多

號；（e）每次預定的符號或預定的符號組合作為遊戲的結

個符號；（e）每次預定的符號或預定的符號組合作為遊戲的

果顯示在顯示裝置上時，增加預定的點數；（f）如果在步驟

結果顯示在顯示裝置上時，增加預定的點數；（f）如果在步驟

（e）中累積增加的點數已達到閾值，則在步驟（d）之前執行

（e）中累積增加的點數已達到閾值，則在步驟（d）之前執行

抽獎，以確定用於特定的符號組合的支付率；以及（g）如果

抽獎，以確定用於特定的符號組合的支付率；以及（g）如果

特定的符號組合被顯示在顯示裝置上，則將賦予特定的符號組

特定的符號組合被顯示在顯示裝置上，則將賦予特定的符號組

合的獎賞乘以在步驟（f）中確定的支付率，並支付所得結果的

合的獎賞乘以在步驟（f）中確定的支付率，並支付所得結果的

量。

量。
Classificação: A63F5/04

分類：A63F5/04
發明人：富士本

Inventor: FUJIMOTO Jun

淳

稻村

幸紀

吉澤

一雅

INAMURA Yukinori
YOSHIZAWA Kazumasa

優先權日期：2007/07/10

Data de prioridade: 2007/07/10

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-181552

Número de prioridade: 2007-181552
Figura

附圖

發明專利編號：I/000834

Patente de invenção n.º: I/000834芳

申請日期：2008/07/08

Data do pedido: 2008/07/08

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-Ku, Tokyo 135-0063,
Japan

標題：遊戲機。

Título: Máquina de jogos.

摘要：提供了一種使用遊戲機進行遊戲的方法，包括以下步

R e s u m o: 提供了一種使用遊戲機進行遊戲的方法，包括以

驟；（a）接收指示開始遊戲的指令的信號；（b）開始遊戲；

下步驟；（a）接收指示開始遊戲的指令的信號；（b）開始

（c）執行遊戲；（d）在顯示裝置上顯示多個符號；（e）每

遊戲；（c）執行遊戲；（d）在顯示裝置上顯示多個符號；

次預定符號或預定符號組合作為遊戲的結果顯示於顯示裝置上

（e）每次預定符號或預定符號組合作為遊戲的結果顯示於顯

時，增加預定的點數；（f）根據在步驟（e）中累積增加的點

示裝置上時，增加預定的點數；（f）根據在步驟（e）中累積

數而增加特定符號組合的獲勝概率；以及（g）如果該特定符

增加的點數而增加特定符號組合的獲勝概率；以及（g）如果

號組合顯示於顯示裝置上，則支付應對於該特定符號組合的獎

該特定符號組合顯示於顯示裝置上，則支付應對於該特定符號

賞。

組合的獎賞。
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Classificação: A63F5/04

分類：A63F5/04
發明人：富士本

Inventor: FUJIMOTO Jun

淳

稻村

幸紀

INAMURA Yukinori

吉澤

一雅

YOSHIZAWA Kazumasa

優先權日期：2007/07/10

Data de prioridade: 2007/07/10

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-181553

Número de prioridade: 2007-181553
Figura

附圖

發明專利編號：I/000837

Patente de invenção n.º: I/000837

申請日期：2008/07/29

Data do pedido: 2008/07/29

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-Ku, Tokyo 135-0063,
Japan

標題：驗證計算機程序的信息處理裝置和遊戲機。

Título: Máquina de jogos e dispositivo de tratamento das
informações que verifica os processos de computador.

摘要：一種處理信息裝置，包括存儲裝置和控制器。控制器

R e s u m o: 一種處理信息裝置，包括存儲裝置和控制器。控

被配置成：訪問存儲裝置中的存儲區，其中存儲有與包括計算

制器被配置成：訪問存儲裝置中的存儲區，其中存儲有與包括

機程序在內的數據的位置相關的信息；將該存儲區的內容作為

計算機程序在內的數據的位置相關的信息；將該存儲區的內容

第一檢查代碼存儲到存儲裝置的第一存儲區中；在預定時間，

作為第一檢查代碼存儲到存儲裝置的第一存儲區中；在預定時

訪問其中存儲有最新信息的存儲裝置中的存儲區；將該存儲區

間，訪問其中存儲有最新信息的存儲裝置中的存儲區；將該存

的內容作為第二檢查代碼存儲到第二存儲區中；比較第一和第

儲區的內容作為第二檢查代碼存儲到第二存儲區中；比較第一

二檢查代碼；如果第二檢查代碼與第一檢查代碼不一致，則輸

和第二檢查代碼；如果第二檢查代碼與第一檢查代碼不一致，

出用於指示第一和第二檢查代碼之間的不一致的錯誤信息；以

則輸出用於指示第一和第二檢查代碼之間的不一致的錯誤信

及如果第二檢查代碼與第一檢查代碼一致，則執行對計算機程

息；以及如果第二檢查代碼與第一檢查代碼一致，則執行對計

序的驗證。

算機程序的驗證。

分類：G06F15/00

Classificação: G06F15/00

發明人： 島

Inventor: HAISHIMA Jun

淳

優先權日期：2007/07/31

Data de prioridade: 2007/07/31

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-198763

Número de prioridade: 2007-198763
附圖
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發明專利編號：I/000840

Patente de invenção n.º: I/000840

申請日期：2008/08/07

Data do pedido: 2008/08/07

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：135-0063日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063
Japan

標題：遊戲機。

Título: Máquina de jogos.

摘要：本申請闡述了遊戲環境。遊戲機具有多個累積獎金。

R e s u m o: 本申請闡述了遊戲環境。遊戲機具有多個累積獎

如果顯示有預定數量或更多的JP符號，就對玩家提供所顯示JP

金。如果顯示有預定數量或更多的JP符號，就對玩家提供所顯

符號的數量所對應的累積獎金之一。由於所顯示JP符號的數量

示JP符號的數量所對應的累積獎金之一。由於所顯示JP符號的

明確對應於要提供的累積獎金，玩家可以基於所顯示JP符號的

數量明確對應於要提供的累積獎金，玩家可以基於所顯示JP符

數量，方便地理解要提供的累積獎金。

號的數量，方便地理解要提供的累積獎金。

分類：A63F5/04

Classificação: A63F5/04

發明人：稻村

幸紀

Inventor: INAMURA, Yukinori

橫田

哲也

YOKOTA Tetsuya

加藤

洋一

KATO, Yoichi

網代

新

AJIRO, Arata

優先權日期：2007/08/06

Data de prioridade: 2007/08/06

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2007-204234

Número de prioridade: 2007-204234
Figura
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發明專利編號：I/000841

Patente de invenção n.º: I/000841

申請日期：2008/08/11

Data do pedido: 2008/08/11

申請人：Global Payments, Inc.

Requerente: Global Payments, Inc.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

住址/地址：10 Glenlake Parkway, North Tower, Atlanta,

Domicílio/Sede: 10 Glenlake Parkway, North Tower, Atlanta,

Georgia 30328, U.S.A.
標題：使資金可用於賭博的系統和方法。

Georgia 30328, U.S.A.
Título: Sistema e método para tornar os fundos disponíveis
para jogos de fortuna e azar.

摘要：一種使資金可用於賭博的系統，包括被配置成從卡讀

R e s u m o: 一種使資金可用於賭博的系統，包括被配置成從

取顧客信息的終端。所述終端包括被配置成允許所述顧客選擇

卡讀取顧客信息的終端。所述終端包括被配置成允許所述顧客

准現金交易並生成授權所述准現金交易的訂單的輸入／輸出單

選擇准現金交易並生成授權所述准現金交易的訂單的輸入／輸

元。所述系統還包括工作站，其被配置成檢索所述訂單和用

出單元。所述系統還包括工作站，其被配置成檢索所述訂單和

以驗證所述顧客身份的信息，並且，當所述顧客身份被驗證

用以驗證所述顧客身份的信息，並且，當所述顧客身份被驗證

後，所述工作站被配置成：根據所述顧客的選項，（1）從所

後，所述工作站被配置成：根據所述顧客的選項，（1）從所

述顧客獲得電子背書並將所述電子背書放置在電子圖像中，或

述顧客獲得電子背書並將所述電子背書放置在電子圖像中，或

（2）打印出支票的硬拷貝以供所述顧客背書。

（2）打印出支票的硬拷貝以供所述顧客背書。
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分類：G07F19/00, G07F17/32

Classificação: G07F19/00, G07F17/32

發明人：Dean A. DeCristoforo

Inventor: Dean A. DeCristoforo

優先權日期：2007/08/15

Data de prioridade: 2007/08/15

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：11/889,724

Número de prioridade: 11/889,724
Figura
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發明專利編號：I/000843

Patente de invenção n.º: I/000843

申請日期：2008/08/20

Data do pedido: 2008/08/20

申請人：GAS TEK SOLUTIONS PTY LTD

Requerente: GAS TEK SOLUTIONS PTY LTD

國籍：澳洲

Nacionalidade: australiana

住址/地址：282 Dowling Street, Dungog, New South Wales

Domicílio/Sede: 282 Dowling Street, Dungog, New South

2420, Australia
標題：柴油機噴射系統及其噴射方法。

Wales 2420, Australia
Título: Sistema de injecção de motor de diesel e seu método
de injecção.

摘要：提供一種用於噴射液化石油氣到柴油機中以與其中的

Resumo: 提供一種用於噴射液化石油氣到柴油機中以與其中

柴油一起燃燒的方法。該方法包括如下步驟：噴射液化石油氣

的柴油一起燃燒的方法。該方法包括如下步驟：噴射液化石油

到發動機的進氣流或者歧管中；測量在所噴射的空氣流中的液

氣到發動機的進氣流或者歧管中；測量在所噴射的空氣流中的

化石油氣的百分比或者其它有效度量參數；響應於所測量的液

液化石油氣的百分比或者其它有效度量參數；響應於所測量的

化石油氣的百份比，改變進入空氣流中的液化石油氣的噴射

液化石油氣的百份比，改變進入空氣流中的液化石油氣的噴射

率；並且以預定噴射率噴射液化石油氣，以便維持進氣空氣流

率；並且以預定噴射率噴射液化石油氣，以便維持進氣空氣流

中的液化石油氣的體積濃度在0.2%至0.6%的範圍內。還提供

中的液化石油氣的體積濃度在0.2%至0.6%的範圍內。還提供

一種用於噴射液化石油氣到柴油機中以與其中的柴油一起燃燒

一種用於噴射液化石油氣到柴油機中以與其中的柴油一起燃燒

的系統。該系統包括：液化石油氣噴射裝置，所述噴射裝置具

的系統。該系統包括：液化石油氣噴射裝置，所述噴射裝置具

有設置為與柴油機空氣進口流體連通的出口、和設置為與液化

有設置為與柴油機空氣進口流體連通的出口、和設置為與液化

石油氣源流體連通的入口，液化石油氣噴射裝置控制器，所述

石油氣源流體連通的入口，液化石油氣噴射裝置控制器，所述

噴射裝置控制器配置用於接收發動機性能參數的輸入指示，並

噴射裝置控制器配置用於接收發動機性能參數的輸入指示，並

且配置用於控制來自液化石油氣噴射裝置出口的液化石油氣噴

且配置用於控制來自液化石油氣噴射裝置出口的液化石油氣噴

射率，以使得柴油機空氣進口具有噴入其內的液化石油氣，以

射率，以使得柴油機空氣進口具有噴入其內的液化石油氣，以

形成液化石油氣濃度在0.2%至0.6%之間的空氣——液化石油

形成液化石油氣濃度在0.2%至0.6%之間的空氣——液化石油

氣混合物。

氣混合物。

分類：F02D19/08, F02M21/02

Classificação: F02D19/08, F02M21/02

發明人：WATKINS, Derek Robert

Inventor: WATKINS, Derek Robert

WATKINS, Bruce Robert

WATKINS, Bruce Robert

RUMBEL, Murray Keith

RUMBEL, Murray Keith

優先權日期：2007/08/20

Data de prioridade: 2007/08/20

優先權國家/地區：澳大利亞

País/Território de prioridade: Austrália

優先權編號：2007904436

Número de prioridade: 2007904436

優先權日期：2007/11/20

Data de prioridade: 2007/11/20

優先權國家/地區：澳大利亞

País/Território de prioridade: Austrália

優先權編號：2007906316

Número de prioridade: 2007906316
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發明專利編號：I/000890

Patente de invenção n.º: I/000890

原案申請號：I/000428

No. do pedido inicial: I/000428

申請日期：2007/06/11

Data do pedido: 2007/06/11

申請人：IGT

Requerente: IGT

國籍：美國

Nacionalidade: americana

住址/地址：9295 P r o t o t y p e D r i v e, R e n o, N e v a d a

Domicílio/Sede: 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-

89521-8986, United States of America
標題：幫助玩家選擇要博取的累進獎品並贏取累進獎品的遊

-8986, United States of America
Título: Sistema e método de apostas que permite ao jogador
seleccionar os prémios progressivos que quer ganhar e as

戲賭博系統與方法。

probabilidades de ganhar tais prémios progressivos.
摘要：本發明提供了一種遊戲賭博設備、一種遊戲賭博系統

Resumo: 本發明提供了一種遊戲賭博設備、一種遊戲賭博系

以及一種操作擁有累進獎品庫的遊戲賭博設備和遊戲賭博系統

統以及一種操作擁有累進獎品庫的遊戲賭博設備和遊戲賭博系

的遊戲賭博方法。本遊戲賭博設備使玩家可以選擇一個累進獎

統的遊戲賭博方法。本遊戲賭博設備使玩家可以選擇一個累進

品。相對於玩家贏得非選定的累進獎品的相對概率的，玩家做

獎品。相對於玩家贏得非選定的累進獎品的相對概率的，玩家

出的要博取哪一個累進獎品的選擇至少部分地是基於玩家贏得

做出的要博取哪一個累進獎品的選擇至少部分地是基於玩家贏

該選定的累進獎品的一個相對概率的。當選定了要博取的累進

得該選定的累進獎品的一個相對概率的。當選定了要博取的累

獎品後，本遊戲設備要麼把選定的累進獎品提供給玩家，要麼

進獎品後，本遊戲設備要麼把選定的累進獎品提供給玩家，要

用一個或多個留下來的博獎選擇去修訂玩家將要贏得該選定的

麼用一個或多個留下來的博獎選擇去修訂玩家將要贏得該選定

累進獎品的相對概率。這樣的配置使玩家能夠策略地選擇要博

的累進獎品的相對概率。這樣的配置使玩家能夠策略地選擇要

取的獎品以及策略地選擇博獎的次序。

博取的獎品以及策略地選擇博獎的次序。

分類：G06F19/00

Classificação: G06F19/00

發明人：Anthony J. BAERLOCHER

Inventor: Anthony J. BAERLOCHER

Alexander Casey Naglestad COHEN

Alexander Casey Naglestad COHEN

Tonja Marie FERRY

Tonja Marie FERRY

Adam KOBY

Adam KOBY

James KOVACS

James KOVACS

優先權日期：2006/06/09

Data de prioridade: 2006/06/09

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：60/804,399

Número de prioridade: 60/804,399

優先權日期：2006/09/08

Data de prioridade: 2006/09/08

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：60/825,040

Número de prioridade: 60/825,040
附圖
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Extensão de patente de concedida

授權的發明專利之延伸
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

De acordo com os artigos 10.º e 129.º a 135.º do RJPI, apro-

律制度》第十條及第一百二十九至一百三十五條之規定，結合

vado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conju-

《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

gados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre

域合作的協議》第四條及第五條之規定，公佈下列授權的發明

a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção

專利申請之延伸。

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de
Propriedade Intelectual», a seguir se publica a de extensão de
patente(s) de invenção concedida(s).

授權的發明專利之延伸

Extensão de patente de invenção concedida

編號：J/000259

N.º: J/000259

延伸申請日期：2008/10/20

Data de pedido de extensão: 2008/10/20

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：阿克西邊德股份有限公司

Requerente: AXIMED AS

國籍：挪威

Nacionalidade: norueguesa

住址/地址：Vestre Torggaten 1, N-5015 Bergen, Norway

Domicílio/Sede: Vestre Torggaten 1, N-5015 Bergen, Norway

標題：辣椒素衍生物及其生產方法和應用。

Título: Derivado de capsaicina e seu método de produção e
sua aplicação.

摘要：本發明涉及新的化合物，即辣椒素衍生物，其生產的

Resumo: 本發明涉及新的化合物，即辣椒素衍生物，其生產

新方法及其作為用於船舶裝置和船隻以及陸上結構的漆和塗料

的新方法及其作為用於船舶裝置和船隻以及陸上結構的漆和塗

中的微生物防護劑的應用。

料中的微生物防護劑的應用。

內地申請日：2004/09/10

Data de pedido nacional: 2004/09/10

內地專利號：200480026092.5

Número de patente nacional: 200480026092.5

內地公開日：2006/10/18

Data de publicação nacional: 2006/10/18

內地公告日：2008/09/03

Data de anúncio nacional: 2008/09/03

內地公告號：CN 100415095C

Número de anúncio nacional: CN 100415095C

分類：A01N37/18, C07C233/20, C09D5/16

Classificação: A01N37/18, C07C233/20, C09D5/16

發明人：托爾斯滕．赫爾辛

Inventor: HELSING, Torsten

埃納爾．巴克斯塔

BAKSTAD, Einar

優先權日期：2003/09/12

Data de prioridade: 2003/09/12

優先權國家/地區：挪威

País/Território de prioridade: Noruega

優先權編號：20034069

Número de prioridade: 20034069

編號：J/000294

N.º: J/000294

延伸申請日期：2009/01/05

Data de pedido de extensão: 2009/01/05

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：默克弗羅斯特加拿大有限公司

Requerente: Merck Frosst Canada & Co.

國籍：加拿大

Nacionalidade: canadiana

住址/地址：16711 Trans-Canada Highway, Kirkland, Quebec,

Domicílio/Sede: 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,

H9H 3L1 Canada

Quebec, H9H 3L1 Canada

申請人：艾克西斯藥品公司

Requerente: Axys Pharmaceuticals, Inc.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

住址/地址：1401 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502,

Domicílio/Sede: 1401 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA

U.S.A.

94502, U.S.A.

標題：組織蛋白酶半胱氨酸蛋白酶抑制劑。

Título: Inibidores de «cathepsin cysteine protease».

摘要：本發明涉及一類是半胱氨酸蛋白酶抑制劑的新化合

Resumo: 本發明涉及一類是半胱氨酸蛋白酶抑制劑的新化合

物，其非限制性地包括組織蛋白酶K、L、S和B的抑制劑。這

物，其非限制性地包括組織蛋白酶K、L、S和B的抑制劑。這
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些化合物可用於治療其治療需要抑制骨吸收的疾病，如骨質疏

些化合物可用於治療其治療需要抑制骨吸收的疾病，如骨質疏

鬆。

鬆。

內地申請日：2003/02/28

Data de pedido nacional: 2003/02/28

內地專利號：03805181.8

Número de patente nacional: 03805181.8

內地公開日：2005/07/13

Data de publicação nacional: 2005/07/13

內地公告日：2008/11/05

Data de anúncio nacional: 2008/11/05

內地公告號：CN 100430052C

Número de anúncio nacional: CN 100430052C

分類：A61K31/275, A61P19/10

Classificação: A61K31/275, A61P19/10

發明人：C．I．拜利

Inventor: C．I．拜利

C．布拉克

C．布拉克

S．勒格

S．勒格

C．S．李

C．S．李

D．麥凱

D．麥凱

C．梅隆

C．梅隆

J．Y．戈捷

J．Y．戈捷

C．勞

C．勞

M．特里恩

M．特里恩

V．—L．特洛

V．—L．特洛

M．J．格林

M．J．格林

B．L．希爾施貝恩

B．L．希爾施貝恩

J．W．延克

J．W．延克

J．T．帕爾默

J．T．帕爾默

C．巴斯卡蘭

C．巴斯卡蘭

優先權日期：2002/03/05

Data de prioridade: 2002/03/05

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：60/361,818

Número de prioridade: 60/361,818

優先權日期：2002/09/06

Data de prioridade: 2002/09/06

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：60/408,704

Número de prioridade: 60/408,704

編號：J/000296

N.º: J/000296

延伸申請日期：2009/01/20

Data de pedido de extensão: 2009/01/20

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：默克公司

Requerente: Merck & Co., Inc.

國籍：美國

Nacionalidade: americana

住址/地址：126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ, U.S.A.

Domicílio/Sede: 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ, U.S.A.

申請人：麥克弗羅斯特加拿大有限公司

Requerente: Merck Frosst Canada & Co.

國籍：加拿大

Nacionalidade: canadiana

住址/地址：16711 Trans-Canada Highway, Kirkland, Quebec,

Domicílio/Sede: 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,

H9H 3L1, Canada
標題：藥物組合物及其製備治療動脈粥樣硬化、血脂異常及
相關病症藥物中的用途。

Quebec, H9H 3L1, Canada
Título: Composição farmacêutica e método para tratamento
de arteriocleroses, dislipidemias e respectivas doenças.

摘要：本發明公開了一種治療動脈粥樣硬化的方法，其中將

Resumo: 本發明公開了一種治療動脈粥樣硬化的方法，其中

煙酸或另一種煙酸受體激動劑與D P受體拮抗劑聯合施用於患

將煙酸或另一種煙酸受體激動劑與DP受體拮抗劑聯合施用於患

者。施用該DP受體拮抗劑是為了減小、防止或消除否則會發生

者。施用該DP受體拮抗劑是為了減小、防止或消除否則會發生

的潮紅。

的潮紅。

內地申請日：2004/05/13

Data de pedido nacional: 2004/05/13

內地專利號：200480012853.1

Número de patente nacional: 200480012853.1
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內地公開日：2006/06/14

Data de publicação nacional: 2006/06/14

內地公告日：2008/12/10

Data de anúncio nacional: 2008/12/10

內地公告號：CN 100441184C

Número de anúncio nacional: CN 100441184C

分類：A61K31/455, A61K31/00, A61K31/403, A61K31/437,

Classificação: A61K31/455, A61K31/00, A61K31/403,
A61K31/437, A61K31/538, A61P3/06

A61K31/538, A61P3/06

Inventor: K．程

發明人：K．程
M．G．沃特斯

M．G．沃特斯

K．M．梅特斯

K．M．梅特斯

G．奧內爾

G．奧內爾

優先權日期：2003/05/15

Data de prioridade: 2003/05/15

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：60/470,665

Número de prioridade: 60/470,665
Figura

附圖

編號：J/000297

No: J/000297

延伸申請日期：2009/01/29

Data de pedido de extensão: 2009/01/29

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：上海科泰世紀科技有限公司

Requerente: Koretide Corp.

國籍：中國

Nacionalidade: chinesa

住址/地址：中國上海市浦東新區郭守敬路498號17號樓2層

Domicílio/Sede: 中國上海市浦東新區郭守敬路498號17號樓2
層

標題：一種命名服務方法。

Título: Um método de serviço de nomes.

摘要：本發明涉及一種命名服務方法，包括以下步驟：步驟

Resumo: 本發明涉及一種命名服務方法，包括以下步驟：步

1、服務端進程獲得一個組件對象指針；步驟2、服務端進程將

驟1、服務端進程獲得一個組件對象指針；步驟2、服務端進程

獲得的組件對象指針與一個字符串綁定，並註冊到內核，獲得

將獲得的組件對象指針與一個字符串綁定，並註冊到內核，獲

組件對象在內核的註冊信息對象，內核創建一個代表命名服務

得組件對象在內核的註冊信息對象，內核創建一個代表命名服

的命名服務對象，並將命名服務對象以所述字符串為標誌與註

務的命名服務對象，並將命名服務對象以所述字符串為標誌與

冊信息對象綁定；步驟3、客戶端進程利用所述字符串查詢獲

註冊信息對象綁定；步驟3、客戶端進程利用所述字符串查詢

得所述命名服務對象；步驟4、客戶端進程找到綁定的所述字

獲得所述命名服務對象；步驟4、客戶端進程找到綁定的所述

符串對應的註冊信息對象；步驟5、客戶端進程通過所述註冊

字符串對應的註冊信息對象；步驟5、客戶端進程通過所述註

信息對象和字符串找到組件對象的指針。因此本發明可以支持

冊信息對象和字符串找到組件對象的指針。因此本發明可以支

遠程接口代理，實現字符串與對象的綁定，且允許將任意接口

持遠程接口代理，實現字符串與對象的綁定，且允許將任意接

代理與字符串綁定。

口代理與字符串綁定。

內地申請日：2006/12/01

Data de pedido nacional: 2006/12/01

內地專利號：200610118981.5

Número de patente nacional: 200610118981.5

內地公開日：2007/05/30

Data de publicação nacional: 2007/05/30

內地公告日：2008/11/19

Data de anúncio nacional: 2008/11/19

內地公告號：CN 100435095C

Número de anúncio nacional: CN 100435095C
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分類：G06F9/44

Classificação: G06F9/44

發明人：蘇翼鵬

Inventor: 蘇翼鵬

劉亞東

劉亞東

梁宇洲

梁宇洲

陳榕

陳榕

王晨輝

王晨輝
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附圖

編號：J/000299

No: J/000299

延伸申請日期：2009/02/04

Data de pedido de extensão: 2009/02/04

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：3-1-25 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

Domicílio/Sede: 3-1-25 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063,
Japan

標題：無線通信終端部、遊戲機、信息管理設備以及遊戲系
統。

Título: Parte de terminal de comunicação sem fio, máquina de
jogos, equipamento de gestão de informação e sistema de jogos.

摘要：每個無線通信終端部都可拆卸地被附於遊戲機（1A—

R e s u m o: 每個無線通信終端部都可拆卸地被附於遊戲機

1H、2A—2H）上。所述發送／接收裝置響應通過接收部件從

（1A—1H、2A—2H）上。所述發送／接收裝置響應通過接收

移動終端那裏接收的信息信號，向終端、遊戲機（1A—1H、

部件從移動終端那裏接收的信息信號，向終端、遊戲機（1A—

2A—2H）、移動終端（5A、5B）或者信息管理設備（4）發

1H、2A—2H）、移動終端（5A、5B）或者信息管理設備

送並從中接收預定的信息信號，其中所述接收部件無線地接收

（4）發送並從中接收預定的信息信號，其中所述接收部件無

來自於所述移動終端（5A、5B）的信息。

線地接收來自於所述移動終端（5A、5B）的信息。

內地申請日：2004/03/04

Data de pedido nacional: 2004/03/04

內地專利號：200410007478.3

Número de patente nacional: 200410007478.3

內地公開日：2004/09/22

Data de publicação nacional: 2004/09/22

內地公告日：2008/12/31

Data de anúncio nacional: 2008/12/31

內地公告號：CN 100446829C

Número de anúncio nacional: CN 100446829C

分類：A63F7/00, A63F13/00, H04B1/38, G07F17/32,

Classificação: A63F7/00, A63F13/00, H04B1/38, G07F17/32,

G07F9/00

G07F9/00

發明人：武田賢豪

Inventor: 武田賢豪

優先權日期：2003/03/04

Data de prioridade: 2003/03/04

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：057550/2003

Número de prioridade: 057550/2003

優先權日期：2003/03/10

Data de prioridade: 2003/03/10

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：063831/2003

Número de prioridade: 063831/2003
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編號：J/000300

N.º: J/000300

延伸申請日期：2009/02/04

Data de pedido de extensão: 2009/02/04

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：羅氏聯合公司

Requerente: JOHN L. LOWERY & ASSOCIATES D/B/A
LOTEL

國籍：美國

Nacionalidade: americana

住址/地址：P.O. Box 14624, Baton Rouge, LA 70896, U.S.A.

Domicílio/Sede: P.O. Box 14624, Baton Rouge, LA 70896,
U.S.A.

標題：改進的鋼筋網托架。

Título: Suporte de rede de aço melhorado.

摘要：構造一種改進的鋼筋網托架，在製造混凝土板的過程

R e s u m o: 構造一種改進的鋼筋網托架，在製造混凝土板的

中，該托架用於在支承面之上的預先選定的高架位置上支撐構

過程中，該托架用於在支承面之上的預先選定的高架位置上支

成金屬條網的交叉的金屬條，所述托架具有：底座件，做成可

撐構成金屬條網的交叉的金屬條，所述托架具有：底座件，做

放置在該支承面的形狀；可壓縮的支撐結構，其具有固定在該

成可放置在該支承面的形狀；可壓縮的支撐結構，其具有固定

底座件的下部、中部和固定在固定件的上部，該固定件做成可

在該底座件的下部、中部和固定在固定件的上部，該固定件做

在所述高架位置支撐金屬條網。該托架構造成具有改進的可壓

成可在所述高架位置支撐金屬條網。該托架構造成具有改進的

縮的、大致鐘形的支撐結構，該支撐結構在中間部分具有兩對

可壓縮的、大致鐘形的支撐結構，該支撐結構在中間部分具有

相對的拱形開口，形成兩個拱門，每個拱門具有一對相對的柔

兩對相對的拱形開口，形成兩個拱門，每個拱門具有一對相對

性支腿，當預定的載荷施加於所述上部時所述支腿向外彎曲。

的柔性支腿，當預定的載荷施加於所述上部時所述支腿向外彎

該支撐結構還具有固定在由交叉的拱門形成的支撐結構的上部

曲。該支撐結構還具有固定在由交叉的拱門形成的支撐結構的

的內表面上的加強板。該托架由高密度和低密度結晶聚合物的

上部的內表面上的加強板。該托架由高密度和低密度結晶聚合

混合物製造。

物的混合物製造。

內地申請日：2004/03/02

Data de pedido nacional: 2004/03/02

內地專利號：200480007675.3

Número de patente nacional: 200480007675.3

內地公開日：2006/07/26

Data de publicação nacional: 2006/07/26

內地公告日：2008/11/12

Data de anúncio nacional: 2008/11/12

內地公告號：CN 100432349C

Número de anúncio nacional: CN 100432349C

分類：E04C5/16

Classificação: E04C5/16

發明人：約翰．L．羅偉利

Inventor: LOWERY, John, L.

優先權日期：2003/03/21

Data de prioridade: 2003/03/21

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：10/393,554

Número de prioridade: 10/393,554
附圖
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編號：J/000301

N.º: J/000301

延伸申請日期：2009/02/09

Data de pedido de extensão: 2009/02/09

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：美國政府健康及人類服務部

Requerente: THE GOVERNMENT OF THE UNITED
STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE
SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND
HUMAN SERVICES

國籍：美國
住址/地址：Suite 325, 6011 Executive Boulevard, Rockville,
MD 20852 U.S.A.
標題：利用肌動蛋白結合肽促進毛髮生長的方法和組合物。

Nacionalidade: americana
Domicílio/Sede: Suite 325, 6011 Executive Boulevard,
Rockville, MD 20852 U.S.A.
Título: Métodos e composições para promover o crescimento
de cabelo usando péptidos que se ligam a actina.

摘要：本發明公開了適用於增加人和其他動物毛髮生長的方

R e s u m o: 本發明公開了適用於增加人和其他動物毛髮生長

法和組合物。公開的實施方案包括含有肌動蛋白結合肽的組合

的方法和組合物。公開的實施方案包括含有肌動蛋白結合肽的

物。在若干實施方案中，肌動蛋白結合肽含有胸腺素β4的片

組合物。在若干實施方案中，肌動蛋白結合肽含有胸腺素β4

段。在另一些實施方案中，公開的內容提供了含有胸腺素β4

的片段。在另一些實施方案中，公開的內容提供了含有胸腺素

和／或其他肌動蛋白結合肽的片段的組合物，這些組合物適合

β4和／或其他肌動蛋白結合肽的片段的組合物，這些組合物

處理脫毛症和其他與脫髮相關的症狀。在進一步的實施方案

適合處理脫毛症和其他與脫髮相關的症狀。在進一步的實施方

中，公開的內容提供了含有胸腺素β4中能結合肌動蛋白的大

案中，公開的內容提供了含有胸腺素β4中能結合肌動蛋白的

約6或7個氨基酸序列的組合物。

大約6或7個氨基酸序列的組合物。

內地申請日：2003/01/22

Data de pedido nacional: 2003/01/22

內地專利號：03802782.8

Número de patente nacional: 03802782.8

內地公開日：2005/06/01

Data de publicação nacional: 2005/06/01

內地公告日：2008/12/24

Data de anúncio nacional: 2008/12/24

內地公告號：CN 100444894C

Número de anúncio nacional: CN 100444894C

分類：A61K38/00, A61K38/08, A61K38/10, A61K8/64,

Classificação: A61K38/00, A61K38/08, A61K38/10, A61K8/64,

A61P17/00, A61P17/14, A61Q7/00
發明人：德博拉．菲爾普

A61P17/00, A61P17/14, A61Q7/00
Inventor: Deborah Philp

海因達．K．克萊因曼

Hynda K. Kleinman

邁克爾．埃爾因

Michael Elkin

優先權日期：2002/01/25

Data de prioridade: 2002/01/25

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：60/351,386

Número de prioridade: 60/351,386

編號：J/000302

N.º: J/000302

延伸申請日期：2009/02/09

Data de pedido de extensão: 2009/02/09

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：蒙大拿州立大學

Requerente: MONTANA STATE UNIVERSITY

國籍：美國

Nacionalidade: americana

住址/地址：Montana, U.S.A.

Domicílio/Sede: Montana, U.S.A.

申請人：美國禮來公司

Requerente: ELI LILLY AND COMPANY

國籍：美國

Nacionalidade: americana

住址/地址：Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285,

Domicílio/Sede: Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN

U.S.A.
標題：對植物病害防治有用的假黴素。

46285, U.S.A.
Título: Pseudomicinas que são úteis para prevenir e tratar as
doenças das plantas.

摘要：通過最初從丁香假單胞菌分離到的假黴素組合物的應
用來保護或治療易於受真菌相關疾病侵害的植物和作物。
內地申請日：2001/08/17

Resumo: 通過最初從丁香假單胞菌分離到的假黴素組合物的
應用來保護或治療易於受真菌相關疾病侵害的植物和作物。
Data de pedido nacional: 2001/08/17
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內地專利號：200610154058.7

Número de patente nacional: 200610154058.7

內地公開日：2007/04/11

Data de publicação nacional: 2007/04/11

內地公告日：2009/01/07

Data de anúncio nacional: 2009/01/07

內地公告號：CN 100448354C

Número de anúncio nacional: CN 100448354C

分類：A01N43/72, A01P1/00

Classificação: A01N43/72, A01P1/00

發明人：加里．A．斯特羅貝爾

Inventor: Gary A. STROBEL

邁克爾．J．羅德里格斯

Michael J. RODRIGUEZ

優先權日期：2000/08/18

Data de prioridade: 2000/08/18

優先權國家/地區：美國

País/Território de prioridade: Estados Unidos da América

優先權編號：60/226,010

Número de prioridade: 60/226,010

編號：J/000303

N.º: J/000303

延伸申請日期：2009/02/09

Data de pedido de extensão: 2009/02/09

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: ARUZE Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：日本國東京都江東區有明3丁目1番地25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japan

標題：聲紋認證系統和聲紋認證程序。

Título: Sistema de autenticação de impressão vocal e
programa de autenticação de impressão vocal.

摘要：本發明便於聲紋認證中聲音密碼的改變。一種聲紋認

Resumo: 本發明便於聲紋認證中聲音密碼的改變。一種聲紋

證系統包括：錄音裝置，用於記錄構成密碼的數和／或字母的

認證系統包括：錄音裝置，用於記錄構成密碼的數和／或字母

單元素的聲紋數據以及為每個註冊者鏈接各個單元素的鏈接元

的單元素的聲紋數據以及為每個註冊者鏈接各個單元素的鏈接

素的聲紋數據；密碼形成裝置，用於利用各個元素來形成隨機

元素的聲紋數據；密碼形成裝置，用於利用各個元素來形成隨

密碼；發音數據形成裝置，用於利用聲紋數據來形成通過使由

機密碼；發音數據形成裝置，用於利用聲紋數據來形成通過使

密碼形成裝置形成的密碼有聲化而獲得的發音數據；和密碼判

由密碼形成裝置形成的密碼有聲化而獲得的發音數據；和密碼

斷裝置，用於根據因判斷請求人按密碼的聲音進行輸入而獲得

判斷裝置，用於根據因判斷請求人按密碼的聲音進行輸入而獲

的發音數據與由發音數據形成裝置形成的發音數據之間的對照

得的發音數據與由發音數據形成裝置形成的發音數據之間的對

來判斷請求人是否是註冊者。代替註冊通過發音密碼而獲得的

照來判斷請求人是否是註冊者。代替註冊通過發音密碼而獲得

聲音密碼本身，註冊構成密碼的各個元素的聲紋數據。

的聲音密碼本身，註冊構成密碼的各個元素的聲紋數據。

內地申請日：2004/10/22

Data de pedido nacional: 2004/10/22

內地專利號：200410086190.X

Número de patente nacional: 200410086190.X

內地公開日：2005/04/27

Data de publicação nacional: 2005/04/27

內地公告日：2008/12/31

Data de anúncio nacional: 2008/12/31

內地公告號：CN 100448195C

Número de anúncio nacional: CN 100448195C

分類：H04L9/32, G06F1/00

Classificação: H04L9/32, G06F1/00

發明人：富士本淳

Inventor: Jun FUJIMOTO

優先權日期：2003/10/24

Data de prioridade: 2003/10/24

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：364711/2003

Número de prioridade: 364711/2003
附圖

Figura
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編號：J/000304

N.º: J/000304

延伸申請日期：2009/02/11

Data de pedido de extensão: 2009/02/11

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：日本國東京都江東區有明3-1-25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japan

標題：遠程控制終端。

Título: Terminal de controlo à distância.

摘要：一遠程控制終端（13）包括一輸入部分（131），該

Resumo: 一遠程控制終端（13）包括一輸入部分（131），

輸入區允許管理所述服務的信息提供器提供的服務中選擇預定

該輸入區允許管理所述服務的信息提供器提供的服務中選擇預

服務，一無線電收發機（134），用於從所述信息提供器獲得

定服務，一無線電收發機（134），用於從所述信息提供器獲

由所述輸入部分選擇的服務，和一顯示裝置（135），用於顯

得由所述輸入部分選擇的服務，和一顯示裝置（135），用於

示該無線電收發器得到的服務內容。

顯示該無線電收發器得到的服務內容。

內地申請日：2003/12/16

Data de pedido nacional: 2003/12/16

內地專利號：200310121425.X

Número de patente nacional: 200310121425.X

內地公開日：2004/06/30

Data de publicação nacional: 2004/06/30

內地公告日：2008/12/03

Data de anúncio nacional: 2008/12/03

內地公告號：CN 100440137C

Número de anúncio nacional: CN 100440137C

分類：G06F9/00

Classificação: G06F9/00

發明人：富士本淳

Inventor: Jun FUJIMOTO

優先權日期：2002/12/16

Data de prioridade: 2002/12/16

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2002-364486

Número de prioridade: 2002-364486
Figura

附圖

編號：J/000305

No: J/000305

延伸申請日期：2009/02/11

Data de pedido de extensão: 2009/02/11

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：日本國東京都江東區有明3-1-25

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japan

標題：電動機止轉控制裝置。

Título: Dispositivo de controlo de paragem de rotação de
motor eléctrico.

摘要：本發明涉及一種用於轉筒式遊戲機（1）的電動機止

Resumo: 本發明涉及一種用於轉筒式遊戲機（1）的電動機

轉控制裝置，包括一具有兩對激勵相的步進電機（70），作

止轉控制裝置，包括一具有兩對激勵相的步進電機（70），作

為轉筒（3）的驅動源，該轉筒具有多個引出的標號，其中步

為轉筒（3）的驅動源，該轉筒具有多個引出的標號，其中步

進電機根據外界的指令而止轉。上述裝置包括一減速傳動機構

進電機根據外界的指令而止轉。上述裝置包括一減速傳動機構

（700），用於以設定減速比將步進電機（70）的旋轉傳遞到

（700），用於以設定減速比將步進電機（70）的旋轉傳遞到

旋轉轉筒（3）的轉軸上，一主CPU（40），用於當外界的操

旋轉轉筒（3）的轉軸上，一主CPU（40），用於當外界的操

作指令產生一步進電機（70）止轉命令時，執行減小上述步進

作指令產生一步進電機（70）止轉命令時，執行減小上述步進

電機（70） 轉速的控制，並執行雙相激勵的步進電機（70）的

電機（70） 轉速的控制，並執行雙相激勵的步進電機（70）的

止轉控制。

止轉控制。

內地申請日：2004/03/19

Data de pedido nacional: 2004/03/19
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內地專利號：200410029472.6

Número de patente nacional: 200410029472.6

內地公開日：2006/01/04

Data de publicação nacional: 2006/01/04

內地公告日：2008/12/31

Data de anúncio nacional: 2008/12/31

內地公告號：CN 100448157C

Número de anúncio nacional: CN 100448157C

分類：H02P3/18, H02K7/10

Classificação: H02P3/18, H02K7/10

發明人：榆木孝夫

Inventor: Takao NIREKI

大桃伸吾

Shingo OMOMO

鈴木雄一郎

Yuichiro SUZUKI

優先權日期：2003/05/09

Data de prioridade: 2003/05/09

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2003-131411

Número de prioridade: 2003-131411
Figura

附圖

編號：J/000306

No: J/000306

延伸申請日期：2009/02/17

Data de pedido de extensão: 2009/02/17

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：利衛多株式會社

Requerente: LIVEDO CORPORATION

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：45-2, Handa-otsu, Kanada-cho, Shikoku-chuo-

Domicílio/Sede: 45-2, Handa-otsu, Kanada-cho, Shikoku-

-shi, Ehime, 799-0122 Japan

-chuo-shi, Ehime, 799-0122 Japan

標題：一次性吸收性物品。

Título: Artigo absorvente descartável.

摘要：本發明一次性吸收性物品中，設置在外包裝片（2）

R e s u m o: 本發明一次性吸收性物品中，設置在外包裝片

上的吸收本體（3）的豎直褶皺部分（4）在吸收本體（3）的

（2）上的吸收本體（3）的豎直褶皺部分（4）在吸收本體

寬度方向的兩邊緣（3a）向上立起，將向內折疊的基端（4b）

（3）的寬度方向的兩邊緣（3a）向上立起，將向內折疊的基

接合在作為吸收本體（3）頂面的前包裝片（13）的兩側端

端（4b）接合在作為吸收本體（3）頂面的前包裝片（13）的

（13a）和後包裝片（14）的兩側端（14a）上，同時，吸收

兩側端（13a）和後包裝片（14）的兩側端（14a）上，同時，

本體（3）的後包裝片（14）以從吸收本體（3）的兩側端邊

吸收本體（3）的後包裝片（14）以從吸收本體（3）的兩側

緣（3a）向內進入一定寬度W5的位置作為最外側接合位置，

端邊緣（3a）向內進入一定寬度W5的位置作為最外側接合位

與第2外包裝片（8）臀部（R）的表面接合。通過上述結構，

置，與第2外包裝片（8）臀部（R）的表面接合。通過上述結

即使一次性吸收性物品脫離，也能夠有效防止尿液等側漏。此

構，即使一次性吸收性物品脫離，也能夠有效防止尿液等側

外，由於豎直褶皺部分的基端與吸收本體的前面兩側端接合，

漏。此外，由於豎直褶皺部分的基端與吸收本體的前面兩側端

省去了纏繞包裝片的工序，簡化了工藝，降低了製造成本，而

接合，省去了纏繞包裝片的工序，簡化了工藝，降低了製造成

且提高了產品精度的穩定性。

本，而且提高了產品精度的穩定性。

內地申請日：2003/06/20

Data de pedido nacional: 2003/06/20

內地專利號：03826480.3

Número de patente nacional: 03826480.3

內地公開日：2006/05/10

Data de publicação nacional: 2006/05/10

內地公告日：2009/01/07

Data de anúncio nacional: 2009/01/07

內地公告號：CN 100448422C

Número de anúncio nacional: CN 100448422C

分類：A61F13/494

Classificação: A61F13/494

發明人：森和代

Inventor: 森和代

中岡健次

中岡健次

藤岡勝

藤岡勝

鈴木太一郎

鈴木太一郎

佐藤清香

佐藤清香
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編號：J/000308

No: J/000308

延伸申請日期：2009/02/20

Data de pedido de extensão: 2009/02/20

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japan

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japan

標題：遊戲系統和遊戲管理方法。

Título: Sistema de jogos e método de gestão de jogos.

摘要：一種遊戲系統，包括相互連接的遊戲機和服務器。服

Resumo: 一種遊戲系統，包括相互連接的遊戲機和服務器。

務器包括一個獎品確定單元，根據第一個預定時間段內遊戲機

服務器包括一個獎品確定單元，根據第一個預定時間段內遊戲

銷售信息確定在第一個預定時間段後的第二個時間段內遊戲機

機銷售信息確定在第一個預定時間段後的第二個時間段內遊戲

要支付的遊戲介質總量的獎品。每個遊戲機包括：一個支付確

機要支付的遊戲介質總量的獎品。每個遊戲機包括：一個支付

定單元，按照遊戲的結果確定要支付的遊戲介質的總量；一個

確定單元，按照遊戲的結果確定要支付的遊戲介質的總量；一

通訊單元，與服務器通訊以便傳輸關於獎品信息的請求並接收

個通訊單元，與服務器通訊以便傳輸關於獎品信息的請求並接

關於獎品的信息；和一個遊戲介質支付單元，按照預定時間段

收關於獎品的信息；和一個遊戲介質支付單元，按照預定時間

內的獎品支付遊戲介質的總量。

段內的獎品支付遊戲介質的總量。

內地申請日：2004/10/28

Data de pedido nacional: 2004/10/28

內地專利號：200410089621.8

Número de patente nacional: 200410089621.8

內地公開日：2005/05/25

Data de publicação nacional: 2005/05/25

內地公告日：2008/12/10

Data de anúncio nacional: 2008/12/10

內地公告號：CN 100441255C

Número de anúncio nacional: CN 100441255C

分類：A63F13/12, G06F19/00

Classificação: A63F13/12, G06F19/00

發明人：富士本淳

Inventor: Jun FUJIMOTO

優先權日期：2003/10/29

Data de prioridade: 2003/10/29

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：368452/2003

Número de prioridade: 368452/2003

優先權日期：2003/12/25

Data de prioridade: 2003/12/25

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：431048/2003

Número de prioridade: 431048/2003
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編號：J/000311

No: J/000311

延伸申請日期：2009/02/24

Data de pedido de extensão: 2009/02/24

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：阿魯策株式會社

Requerente: Aruze Corp.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

Domicílio/Sede: 3-1-25, Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063,
Japan

標題：遊戲設備。

Título: Dispositivo de jogos.

摘要：一種遊戲設備構造為：以與設置在轉盤遊戲機輪盤上

Resumo: 一種遊戲設備構造為：以與設置在轉盤遊戲機輪盤

的數字板數目相同的數目並以同樣的輪盤狀的排列方式將形成

上的數字板數目相同的數目並以同樣的輪盤狀的排列方式將形

投注區的數字顯示部分的數字顯示在第二投注屏上，並且通過

成投注區的數字顯示部分的數字顯示在第二投注屏上，並且通

在投注寬度選擇裝置中設置投注寬度而不但在指定的投注區而

過在投注寬度選擇裝置中設置投注寬度而不但在指定的投注區

且還在圍繞該指定投注區的若干投注區同時投注。

而且還在圍繞該指定投注區的若干投注區同時投注。

內地申請日：2005/03/25

Data de pedido nacional: 2005/03/25

內地專利號：200510059521.5

Número de patente nacional: 200510059521.5

內地公開日：2005/09/28

Data de publicação nacional: 2005/09/28

內地公告日：2008/12/17

Data de anúncio nacional: 2008/12/17

內地公告號：CN 100443135C

Número de anúncio nacional: CN 100443135C

分類：A63F5/02, A63F13/00

Classificação: A63F5/02, A63F13/00

發明人：荻原高弘

Inventor: OGIWARA, Takahiro

優先權日期：2004/03/26

Data de prioridade: 2004/03/26

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2004-092105

Número de prioridade: 2004-092105

優先權日期：2004/03/26

Data de prioridade: 2004/03/26

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：2004-092106

Número de prioridade: 2004-092106
Figura

附圖

編號：J/000319

No: J/000319

延伸申請日期：2009/03/17

Data de pedido de extensão: 2009/03/17

延伸批示日期：2009/04/30

Data de despacho de extensão: 2009/04/30

申請人：伯樂知股份有限公司

Requerente: Bronze Co., Ltd.

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：353, Haruobi-cho, Shinmachi-dori Marutamachi-

D o m i c í l i o / S e d e : 3 5 3 , H a r u o b i - c h o, S h i n m a c h i - d o r i

-agaru, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 602-8026 Japan

Marutamachi-agaru, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 602-8026
Japan

申請人：倍樂生株式會社

Requerente: Benesse Corporation

國籍：日本

Nacionalidade: japonesa

住址/地址：3-7-17, Minamigata, Okayama-shi, Okayama
700-8686, Japan
標題：安全傘。

Domicílio/Sede: 3-7-17, Minamigata, Okayama-shi, Okayama
700-8686, Japan
Título: Chapéus-de-chuva/sol de segurança.

摘要：提供一種能夠安全且容易地進行開閉的傘。該傘的特

Resumo: 提供一種能夠安全且容易地進行開閉的傘。該傘的

徵在於，在下傘軸（1）上外嵌有安裝了拉繩（21）的保護筒

特徵在於，在下傘軸（1）上外嵌有安裝了拉繩（21）的保護
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（10），上撥動鈕（7）與下撥動鈕分別是相對中棒（6）的軸

筒（10），上撥動鈕（7）與下撥動鈕分別是相對中棒（6）的

方向垂直方向突出的山狀的板，各個撥動鈕的傘頭側的邊與把

軸方向垂直方向突出的山狀的板，各個撥動鈕的傘頭側的邊與

手側的邊，相對中棒的軸方向均為銳角，但在上撥動鈕中把手

把手側的邊，相對中棒的軸方向均為銳角，但在上撥動鈕中把

側的邊的角度（θ 2）比傘頭側的邊的角度（θ 1）小，在下撥動

手側的邊的角度（θ 2）比傘頭側的邊的角度（θ 1）小，在下撥

鈕中傘頭側的邊的角度比把手側的邊的角度小，在從開傘狀態

動鈕中傘頭側的邊的角度比把手側的邊的角度小，在從開傘狀

到關閉傘時，通過將拉繩（21）向中棒的把手方向拉伸，使下

態到關閉傘時，通過將拉繩（21）向中棒的把手方向拉伸，使

傘軸（1）向把手方向滑動，能夠處於閉傘狀態，在從閉傘狀

下傘軸（1）向把手方向滑動，能夠處於閉傘狀態，在從閉傘

態到打開傘時，通過向中棒的傘頭方向推壓保護筒，使下傘軸

狀態到打開傘時，通過向中棒的傘頭方向推壓保護筒，使下傘

向傘頭方向滑動，能夠處於開傘狀態。

軸向傘頭方向滑動，能夠處於開傘狀態。

內地申請日：2004/08/18

Data de pedido nacional: 2004/08/18

內地專利號：200480023512.4

Número de patente nacional: 200480023512.4

內地公開日：2006/09/20

Data de publicação nacional: 2006/09/20

內地公告日：2009/02/18

Data de anúncio nacional: 2009/02/18

內地公告號：CN 100462023C

Número de anúncio nacional: CN 100462023C

分類：A45B25/14

Classificação: A45B25/14

發明人：名倉三保子

Inventor: 名倉三保子

曾根原千夏

曾根原千夏

優先權日期：2003/08/19

Data de prioridade: 2003/08/19

優先權國家/地區：日本

País/Território de prioridade: Japão

優先權編號：295703/2003

Número de prioridade: 295703/2003
Figura

附圖

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

Em conformidade com a alínea d) dos n.os 1 e 2 do artigo 10.º

律制度》第十條第一款d）項、第二款及第二百七十五條至第

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

二百七十七條之規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列

zembro, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido

批示向初級法院提起上訴。

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, dos despachos abaixo mencionados, no prazo de um mês a contar da
data desta publicação.

商標之保護
Protecção de marcas
批給
Concessões
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N/026666

註冊日期

批示日期

Data do

Data do

registo

despacho

註冊權利人之名稱
Nome do titular

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

所屬國/地區
País/Território
resid.
KY

分類
Classe
35
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Classe

1

N/026669

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

36

1

N/026672

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

37

1

N/026675

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

39

1

N/026678

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

1

N/026681

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

1

N/026684

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

45

2

N/028415

2009/04/28 2009/04/28 Shufﬂe Master, Inc.

US

41

N/030974

2009/04/28 2009/04/28 LiFung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd.

SG

14

N/030975

2009/04/28 2009/04/28 LiFung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd.

SG

18

N/030976

2009/04/28 2009/04/28 LiFung Trinity Management (Singapore) Pte. Ltd.

SG

25

3

N/031965

2009/04/28 2009/04/28 Rational Entertainment Enterprises Ltd

IM

28

3

N/031966

2009/04/28 2009/04/28 Rational Entertainment Enterprises Ltd

IM

09

3

N/031967

2009/04/28 2009/04/28 Rational Entertainment Enterprises Ltd

IM

41

3

N/031968

2009/04/28 2009/04/28 Rational Entertainment Enterprises Ltd

IM

42

N/032900

2009/04/28 2009/04/28 Superconductor Technologies, Inc.

US

09

N/032979

2009/04/28 2009/04/28 PLANET HOLLYWOOD (REGION IV), INC.

US

25

N/033166

2009/04/28 2009/04/28 Aruze Corporation

JP

09

N/034908

2009/04/28 2009/04/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

US

35

N/034909

2009/04/28 2009/04/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

US

36

N/034910

2009/04/28 2009/04/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

US

39

N/034911

2009/04/28 2009/04/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

US

41

N/034912

2009/04/28 2009/04/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

US

43

N/034913

2009/04/28 2009/04/28 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

US

45

N/035200

2009/04/28 2009/04/28 OMEGA S.A. (OMEGA AG) (OMEGA LTD)

CH

35

N/035739

2009/04/28 2009/04/28 中糧國際（北京）有限公司

CN

30

N/035741

2009/04/28 2009/04/28 Maxim’s Caterers Limited

HK

16

N/035742

2009/04/28 2009/04/28 Maxim’s Caterers Limited

HK

29

N/035743

2009/04/28 2009/04/28 Maxim’s Caterers Limited

HK

30

N/035744

2009/04/28 2009/04/28 Maxim’s Caterers Limited

HK

35

N/035745

2009/04/28 2009/04/28 Maxim’s Caterers Limited

HK

16

N/035746

2009/04/28 2009/04/28 Maxim’s Caterers Limited

HK

29

N/035747

2009/04/28 2009/04/28 Maxim’s Caterers Limited

HK

30

N/035748

2009/04/28 2009/04/28 Maxim’s Caterers Limited

HK

35

N/035749

2009/04/28 2009/04/28 Maxim’s Caterers Limited

HK

16

N/035750

2009/04/28 2009/04/28 Maxim’s Caterers Limited

HK

29

N/035751

2009/04/28 2009/04/28 Maxim’s Caterers Limited

HK

30

N/035752

2009/04/28 2009/04/28 Maxim’s Caterers Limited

HK

35

N/036177

2009/04/28 2009/04/28 Playboy Enterprises International, Inc.

US

16

N/036252

2009/04/28 2009/04/28 Super 8 Worldwide, Inc.

US

35
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N/036253

2009/04/28 2009/04/28 Super 8 Worldwide, Inc.

US

43

4

N/036374

2009/04/28 2009/04/28 PAULO JORGE GASPAR GODINHO

PT

41

5

N/036581

2009/04/28 2009/04/28 非凡航空（澳門）有限公司

MO

16

MO

25

MO

35

MO

41

MO

42

MO

43

MO

43

VIVA MACAU - SOCIEDADE DE AVIAÇÃO, LIMITADA
5

N/036582

2009/04/28 2009/04/28 非凡航空（澳門）有限公司
VIVA MACAU - SOCIEDADE DE AVIAÇÃO, LIMITADA

5

N/036583

2009/04/28 2009/04/28 非凡航空（澳門）有限公司
VIVA MACAU - SOCIEDADE DE AVIAÇÃO, LIMITADA

5

N/036584

2009/04/28 2009/04/28 非凡航空（澳門）有限公司
VIVA MACAU - SOCIEDADE DE AVIAÇÃO, LIMITADA

5

N/036585

2009/04/28 2009/04/28 非凡航空（澳門）有限公司
VIVA MACAU - SOCIEDADE DE AVIAÇÃO, LIMITADA

5

N/036586

2009/04/28 2009/04/28 非凡航空（澳門）有限公司
VIVA MACAU - SOCIEDADE DE AVIAÇÃO, LIMITADA

N/036650

2009/04/28 2009/04/28 澳門鹿港餐飲有限公司
MACAU BELLAGIO RESTAURANTE LIMITADA

N/036694

2009/04/28 2009/04/28 Cumberland Pharmaceuticals Inc.

US

05

N/036695

2009/04/28 2009/04/28 Docket Rocket Pty Ltd

AU

09

N/036696

2009/04/28 2009/04/28 Docket Rocket Pty Ltd

AU

35

N/037352

2009/04/28 2009/04/28 紅牛股份有限公司

CH

32

Red Bull AG
N/037435

2009/04/28 2009/04/28 Las Vegas Sands Corp.

US

41

N/037449

2009/04/28 2009/04/28 Las Vegas Sands Corp.

US

16

N/037450

2009/04/28 2009/04/28 Las Vegas Sands Corp.

US

18

N/037451

2009/04/28 2009/04/28 Las Vegas Sands Corp.

US

20

N/037452

2009/04/28 2009/04/28 Las Vegas Sands Corp.

US

25

N/037453

2009/04/28 2009/04/28 Las Vegas Sands Corp.

US

27

N/037454

2009/04/28 2009/04/28 Las Vegas Sands Corp.

US

35

N/037455

2009/04/28 2009/04/28 Las Vegas Sands Corp.

US

36

N/037456

2009/04/28 2009/04/28 Las Vegas Sands Corp.

US

39

N/037457

2009/04/28 2009/04/28 Las Vegas Sands Corp.

US

43

N/037458

2009/04/28 2009/04/28 Las Vegas Sands Corp.

US

44

N/037459

2009/04/28 2009/04/28 Las Vegas Sands Corp.

US

45

N/037491

2009/04/28 2009/04/28 MGM MIRAGE Hospitality, LLC

US

41

N/037493

2009/04/28 2009/04/28 MGM MIRAGE Hospitality, LLC

US

35

N/037494

2009/04/28 2009/04/28 MGM MIRAGE Hospitality, LLC

US

41

N/037495

2009/04/28 2009/04/28 MGM MIRAGE Hospitality, LLC

US

43

N/037714

2009/04/28 2009/04/28 American-Cigarette Company (Overseas) Limited

CH

34

N/037837

2009/04/28 2009/04/28 Invesco Private Capital, Inc

US

36

N/037877

2009/04/28 2009/04/28 British American Tobacco (Brands) Inc.

US

34
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註冊權利人之名稱
Nome do titular

N/038560

País/Território
resid.

分類
Classe

2009/04/28 2009/04/28 The Department of Export Promotion, Ministry of Commerce,
Royal Thai Government

6

所屬國/地區

2009/04/28 2009/04/28 武夷山市茶葉科學研究所

TH

43

CN

30

WUYI MOUNTAIN TEA SCIENCE RESEARCH INSTITUTE
N/038562

2009/04/28 2009/04/28 Wolf Lingerie, S.A.

FR

35

N/038563

2009/04/28 2009/04/28 Wolf Lingerie, S.A.

FR

35

N/038744

2009/04/28 2009/04/28 Tangs Department Limited

HK

03

N/038745

2009/04/28 2009/04/28 Tangs Department Limited

HK

09

N/038746

2009/04/28 2009/04/28 Tangs Department Limited

HK

14

N/038756

2009/04/28 2009/04/28 巴克萊全球投資公司

US

36

US

36

US

36

US

36

Barclays Global Investors, N.A.
N/038757

2009/04/28 2009/04/28 巴克萊全球投資公司
Barclays Global Investors, N.A.

N/038758

2009/04/28 2009/04/28 巴克萊全球投資公司
Barclays Global Investors, N.A.

N/038759

2009/04/28 2009/04/28 巴克萊全球投資公司
Barclays Global Investors, N.A.

N/038885

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/038886

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/038887

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/038888

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/038889

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/038890

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/038908

2009/04/28 2009/04/28 Frank Sinatra Enterprises, LLC

US

09

N/038909

2009/04/28 2009/04/28 Frank Sinatra Enterprises, LLC

US

18

N/038910

2009/04/28 2009/04/28 Frank Sinatra Enterprises, LLC

US

25

N/038911

2009/04/28 2009/04/28 Frank Sinatra Enterprises, LLC

US

28

N/038912

2009/04/28 2009/04/28 Frank Sinatra Enterprises, LLC

US

33

N/038913

2009/04/28 2009/04/28 Frank Sinatra Enterprises, LLC

US

41

N/038914

2009/04/28 2009/04/28 Frank Sinatra Enterprises, LLC

US

43

N/038992

2009/04/28 2009/04/28 Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd

AU

05

N/039018

2009/04/28 2009/04/28 ISEO SERRATURE S.p.A.

IT

07

N/039087

2009/04/28 2009/04/28 SHUFFLE MASTER, INC.

US

41

N/039089

2009/04/28 2009/04/28 Cantor Fitzgerald Securities

US

09

N/039090

2009/04/28 2009/04/28 Cantor Fitzgerald Securities

US

28

N/039091

2009/04/28 2009/04/28 Cantor Fitzgerald Securities

US

41

N/039092

2009/04/28 2009/04/28 Cantor Fitzgerald Securities

US

42

N/039093

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

09

N/039094

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

28

N/039095

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

41

N/039096

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

42
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N/039098

2009/04/28 2009/04/28 PT GREENFIELDS INDONESIA

ID

29

N/039101

2009/04/28 2009/04/28 J Choo Limited

GB

06

N/039122

2009/04/28 2009/04/28 Connell Wagner Group Holdings Pty Ltd

AU

35

N/039123

2009/04/28 2009/04/28 Connell Wagner Group Holdings Pty Ltd

AU

37

N/039124

2009/04/28 2009/04/28 Connell Wagner Group Holdings Pty Ltd

AU

42

N/039125

2009/04/28 2009/04/28 Connell Wagner Group Holdings Pty Ltd

AU

35

N/039126

2009/04/28 2009/04/28 Connell Wagner Group Holdings Pty Ltd

AU

37

N/039127

2009/04/28 2009/04/28 Connell Wagner Group Holdings Pty Ltd

AU

42

N/039130

2009/04/28 2009/04/28 王子制紙株式會社

JP

01

JP

39

JP

16

JP

01

JP

39

JP

16

JP

01

JP

39

JP

16

OJI PAPER CO., LTD.
N/039131

2009/04/28 2009/04/28 王子制紙株式會社
OJI PAPER CO., LTD.

N/039132

2009/04/28 2009/04/28 王子制紙株式會社
OJI PAPER CO., LTD.

N/039133

2009/04/28 2009/04/28 王子制紙株式會社
OJI PAPER CO., LTD.

N/039134

2009/04/28 2009/04/28 王子制紙株式會社
OJI PAPER CO., LTD.

N/039135

2009/04/28 2009/04/28 王子制紙株式會社
OJI PAPER CO., LTD.

N/039136

2009/04/28 2009/04/28 王子制紙株式會社
OJI PAPER CO., LTD.

N/039137

2009/04/28 2009/04/28 王子制紙株式會社
OJI PAPER CO., LTD.

N/039138

2009/04/28 2009/04/28 王子制紙株式會社
OJI PAPER CO., LTD.

N/039159

2009/04/28 2009/04/28 VOV COSMETICS CO., LTD

KR

03

N/039160

2009/04/28 2009/04/28 VOV COSMETICS CO., LTD

KR

03

N/039237

2009/04/28 2009/04/28 ARJOWIGGINS SECURITY

FR

09

N/039238

2009/04/28 2009/04/28 ARJOWIGGINS SECURITY

FR

16

N/039252

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

09

N/039253

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

25

N/039254

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

28

N/039255

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

41

N/039256

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

42

N/039257

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

09

N/039258

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

25

N/039259

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

28

N/039260

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

41

N/039261

2009/04/28 2009/04/28 Cantor G&W, L.P.

US

42

N/039282

2009/04/28 2009/04/28 PIRELLI & C. S.p.A.

IT

09
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N/039283

2009/04/28 2009/04/28 PIRELLI & C. S.p.A.

IT

25

N/039284

2009/04/28 2009/04/28 PIRELLI & C. S.p.A.

IT

28

7

N/039292

2009/04/28 2009/04/28 甜香園麥師傅甜品有限公司

MO

43

7

N/039293

2009/04/28 2009/04/28 甜香園麥師傅甜品有限公司

MO

30

N/039300

2009/04/28 2009/04/28 Flandria - Tabak, sigaren en sigarettenfabriek

BE

34

N/039354

2009/04/28 2009/04/28 SHUFFLE MASTER, INC.

US

41

N/039376

2009/04/28 2009/04/28 GROUPE FLO

FR

43

N/039407

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/039408

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/039409

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/039410

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/039411

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/039412

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/039413

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/039414

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/039415

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/039416

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/039417

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/039430

2009/04/28 2009/04/28 DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE

BE

18

N/039431

2009/04/28 2009/04/28 DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE

BE

25

N/039432

2009/04/28 2009/04/28 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING
JP

30

JP

32

JP

30

JP

32

JP

33

JP

29

JP

30

JP

33

AS KIRIN HOLDINGS CO., LTD.)
N/039433

2009/04/28 2009/04/28 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING
AS KIRIN HOLDINGS CO., LTD.)

N/039434

2009/04/28 2009/04/28 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING
AS KIRIN HOLDINGS CO., LTD.)

N/039435

2009/04/28 2009/04/28 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING
AS KIRIN HOLDINGS CO., LTD.)

N/039436

2009/04/28 2009/04/28 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING
AS KIRIN HOLDINGS CO., LTD.)

N/039437

2009/04/28 2009/04/28 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING
AS KIRIN HOLDINGS CO., LTD.)

N/039438

2009/04/28 2009/04/28 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING
AS KIRIN HOLDINGS CO., LTD.)

N/039439

2009/04/28 2009/04/28 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING
AS KIRIN HOLDINGS CO., LTD.)

N/039468

2009/04/28 2009/04/28 TOKAI OPTICAL CO., LTD.

JP

09

N/039469

2009/04/28 2009/04/28 TOKAI OPTICAL CO., LTD.

JP

40

N/039470

2009/04/28 2009/04/28 TOKAI OPTICAL CO., LTD.

JP

09

N/039471

2009/04/28 2009/04/28 TOKAI OPTICAL CO., LTD.

JP

40

N/039528

2009/04/28 2009/04/28 IP Holdings LLC

US

25
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N/039641

2009/04/28 2009/04/28 Official Pillowtex LLC

US

03

N/039643

2009/04/28 2009/04/28 Official Pillowtex LLC

US

14

N/039644

2009/04/28 2009/04/28 Official Pillowtex LLC

US

18

N/039645

2009/04/28 2009/04/28 Official Pillowtex LLC

US

21

N/039646

2009/04/28 2009/04/28 Official Pillowtex LLC

US

24

N/039647

2009/04/28 2009/04/28 Official Pillowtex LLC

US

25

N/039648

2009/04/28 2009/04/28 Official Pillowtex LLC

US

35

N/039649

2009/04/28 2009/04/28 Official Pillowtex LLC

US

03

N/039651

2009/04/28 2009/04/28 Official Pillowtex LLC

US

14

N/039652

2009/04/28 2009/04/28 Official Pillowtex LLC

US

18

N/039653

2009/04/28 2009/04/28 Official Pillowtex LLC

US

21

N/039654

2009/04/28 2009/04/28 Official Pillowtex LLC

US

24

N/039717

2009/04/28 2009/04/28 Trojan Battery Company

US

09

N/039773

2009/04/28 2009/04/28 Kabushiki Kaisha Vent International

JP

35

N/039781

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

39

N/039782

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/039783

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039784

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

45

N/039785

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

39

N/039786

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/039787

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039788

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

45

N/039789

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

39

N/039790

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/039791

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039792

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

45

N/039793

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

39

N/039794

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/039795

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039796

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

45

N/039797

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

39

N/039798

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/039799

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039800

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

45

N/039801

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

39

N/039802

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/039803

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039804

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

45

N/039805

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

39
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N/039806

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/039807

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039808

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

45

N/039809

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039810

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039811

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039812

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039813

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039814

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039815

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039816

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039817

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039818

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039819

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039820

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039821

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

03

N/039822

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

05

N/039823

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

44

N/039824

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

03

N/039825

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

05

N/039826

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

44

N/039827

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

03

N/039828

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

05

N/039829

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

44

N/039830

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039831

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039832

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039833

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039834

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039835

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039836

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039837

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039838

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039839

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039840

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039841

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039842

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039843

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039844

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43
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N/039845

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039846

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039847

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039848

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039849

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039850

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

03

N/039851

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

05

N/039853

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

03

N/039854

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

05

N/039855

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

44

N/039856

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

03

N/039857

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

05

N/039858

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

44

N/039859

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

03

N/039860

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

05

N/039862

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039863

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039864

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039865

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039866

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039867

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039868

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039869

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039876

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

35

N/039877

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

36

N/039878

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

39

N/039879

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/039880

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039881

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

44

N/039882

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

35

N/039883

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

36

N/039884

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

39

N/039885

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/039886

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/039887

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

44

N/039895

2009/04/28 2009/04/28 日用寶（深圳）貿易有限公司

CN

03

N/039896

2009/04/28 2009/04/28 唯晶科技股份有限公司

TW

16

N/039897

2009/04/28 2009/04/28 唯晶科技股份有限公司

TW

41

N/039898

2009/04/28 2009/04/28 唯晶科技股份有限公司

TW

42

澳門特別行政區公報——第二組

7614

程序編號
Processo n.º

註冊日期

批示日期

Data do

Data do

registo

despacho

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日

註冊權利人之名稱
Nome do titular

所屬國/地區
País/Território
resid.

分類
Classe

N/039899

2009/04/28 2009/04/28 唯晶科技股份有限公司

TW

09

N/039900

2009/04/28 2009/04/28 二十一公司

US

25

US

34

US

43

Twenty Ones Incorporated
N/039901

2009/04/28 2009/04/28 二十一公司
Twenty Ones Incorporated

N/039902

2009/04/28 2009/04/28 二十一公司
Twenty Ones Incorporated

N/039903

2009/04/28 2009/04/28 ILLYCAFFÈ S.p.A. CON UNICO SOCIO

IT

09

N/039904

2009/04/28 2009/04/28 ILLYCAFFÈ S.p.A. CON UNICO SOCIO

IT

11

N/039905

2009/04/28 2009/04/28 ILLYCAFFÈ S.p.A. CON UNICO SOCIO

IT

21

N/039906

2009/04/28 2009/04/28 ILLYCAFFÈ S.p.A. CON UNICO SOCIO

IT

30

N/039907

2009/04/28 2009/04/28 ILLYCAFFÈ S.p.A. CON UNICO SOCIO

IT

32

N/039908

2009/04/28 2009/04/28 ILLYCAFFÈ S.p.A. CON UNICO SOCIO

IT

43

N/039909

2009/04/28 2009/04/28 ILLYCAFFÈ S.p.A. CON UNICO SOCIO

IT

09

N/039910

2009/04/28 2009/04/28 ILLYCAFFÈ S.p.A. CON UNICO SOCIO

IT

11

N/039911

2009/04/28 2009/04/28 ILLYCAFFÈ S.p.A. CON UNICO SOCIO

IT

21

N/039912

2009/04/28 2009/04/28 ILLYCAFFÈ S.p.A. CON UNICO SOCIO

IT

30

N/039913

2009/04/28 2009/04/28 ILLYCAFFÈ S.p.A. CON UNICO SOCIO

IT

32

N/039914

2009/04/28 2009/04/28 ILLYCAFFÈ S.p.A. CON UNICO SOCIO

IT

43

N/039916

2009/04/28 2009/04/28 Domenico Vacca

US

25

N/039917

2009/04/28 2009/04/28 鄭美容

MO

11

Cheang Mei Iong
N/039918

2009/04/28 2009/04/28 深圳市羅福賓士傢俱有限公司

CN

20

N/039919

2009/04/28 2009/04/28 深圳市羅福賓士傢俱有限公司

CN

20

N/039940

2009/04/28 2009/04/28 Pan Pacific International Pte. Ltd.

SG

35

N/039941

2009/04/28 2009/04/28 Pan Pacific International Pte. Ltd.

SG

36

N/039943

2009/04/28 2009/04/28 Pan Pacific International Pte. Ltd.

SG

35

N/039944

2009/04/28 2009/04/28 Pan Pacific International Pte. Ltd.

SG

36

N/039946

2009/04/28 2009/04/28 TANGRAM HOTELS GROUP AG

CH

03

N/039947

2009/04/28 2009/04/28 TANGRAM HOTELS GROUP AG

CH

25

N/039948

2009/04/28 2009/04/28 TANGRAM HOTELS GROUP AG

CH

43

N/039949

2009/04/28 2009/04/28 Gap (ITM) Inc.

US

03

N/039950

2009/04/28 2009/04/28 Gap (ITM) Inc.

US

09

N/039951

2009/04/28 2009/04/28 Gap (ITM) Inc.

US

14

N/039952

2009/04/28 2009/04/28 Gap (ITM) Inc.

US

18

N/039953

2009/04/28 2009/04/28 Gap (ITM) Inc.

US

25

N/039954

2009/04/28 2009/04/28 Gap (ITM) Inc.

US

35

N/039955

2009/04/28 2009/04/28 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

JP

05

N/039957

2009/04/28 2009/04/28 PEPSICO, INC.

US

32

N/039969

2009/04/28 2009/04/28 YAMASA SHOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as
JP

29

Yamasa Corporation)
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JP

30

JP

29

JP

30

2009/04/28 2009/04/28 YAMASA SHOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as
Yamasa Corporation)

N/039972

所屬國/地區

2009/04/28 2009/04/28 YAMASA SHOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as
Yamasa Corporation)

N/039971
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2009/04/28 2009/04/28 YAMASA SHOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as
Yamasa Corporation)

N/039973

2009/04/28 2009/04/28 IGT

US

09

N/039974

2009/04/28 2009/04/28 IGT

US

09

N/039975

2009/04/28 2009/04/28 IGT

US

09

N/039976

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

03

N/039977

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

09

N/039978

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

11

N/039979

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

14

N/039980

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

16

N/039981

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

18

N/039982

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

20

N/039983

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

21

N/039984

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

24

N/039985

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

25

N/039986

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

35

N/039987

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

41

N/039988

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

43

N/039989

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

03

N/039990

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

09

N/039991

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

14

N/039992

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

18

N/039993

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

25

N/039994

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

35

N/039995

2009/04/28 2009/04/28 TRUSSARDI S.p.A.

IT

43

N/039996

2009/04/28 2009/04/28 四川綿竹劍南春酒廠有限公司

CN

33

N/039997

2009/04/28 2009/04/28 四川綿竹劍南春酒廠有限公司

CN

33

N/039999

2009/04/28 2009/04/28 Guizhou Yibai Pharmaceutical Company Limited

CN

05

N/040000

2009/04/28 2009/04/28 Guizhou Yibai Pharmaceutical Company Limited

CN

05

N/040001

2009/04/28 2009/04/28 長城汽車股份有限公司

CN

12

Great Wall Motor Company Limited
N/040004

2009/04/28 2009/04/28 Alpha Media Group Inc.

US

44

N/040005

2009/04/28 2009/04/28 Caesars World , Inc.

US

41

N/040006

2009/04/28 2009/04/28 Caesars World , Inc.

US

41

N/040008

2009/04/28 2009/04/28 THE LIFESTAR GROUP PTE LTD

SG

44

N/040009

2009/04/28 2009/04/28 THE LIFESTAR GROUP PTE LTD

SG

44
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N/040010

2009/04/28 2009/04/28 Walker Shop Footwear Limited

HK

18

N/040011

2009/04/28 2009/04/28 Walker Shop Footwear Limited

HK

25

N/040012

2009/04/28 2009/04/28 Walker Shop Footwear Limited

HK

35

N/040013

2009/04/28 2009/04/28 數據資訊服務有限公司

HK

09

HK

16

HK

36

HK

37

HK

38

HK

39

HK

41

HK

42

PCCW-HKT DataCom Services Limited
N/040014

2009/04/28 2009/04/28 數據資訊服務有限公司
PCCW-HKT DataCom Services Limited

N/040016

2009/04/28 2009/04/28 數據資訊服務有限公司
PCCW-HKT DataCom Services Limited

N/040017

2009/04/28 2009/04/28 數據資訊服務有限公司
PCCW-HKT DataCom Services Limited

N/040018

2009/04/28 2009/04/28 數據資訊服務有限公司
PCCW-HKT DataCom Services Limited

N/040019

2009/04/28 2009/04/28 數據資訊服務有限公司
PCCW-HKT DataCom Services Limited

N/040020

2009/04/28 2009/04/28 數據資訊服務有限公司
PCCW-HKT DataCom Services Limited

N/040021

2009/04/28 2009/04/28 數據資訊服務有限公司
PCCW-HKT DataCom Services Limited

N/040031

2009/04/28 2009/04/28 WURZBURG HOLDING S.A.

LU

09

8

N/040032

2009/04/28 2009/04/28 康振有限公司

HK

03

9

N/040033

2009/04/28 2009/04/28 康振有限公司

HK

03

N/040035

2009/04/28 2009/04/28 悅盈餐飲有限公司

MO

43

SOCIEDADE DE RESTAURANTE MERIT GAIN LIMITADA
N/040036

2009/04/28 2009/04/28 Bridgestone Licensing Services, Inc.

US

12

N/040037

2009/04/28 2009/04/28 LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.

CH

03

N/040040

2009/04/28 2009/04/28 Johnson & Johnson, uma sociedade organizada e existindo segundo
US

05

as leis do Estado de Nova Jérsia
N/040041

2009/04/28 2009/04/28 Abercrombie & Fitch Trading Co.

US

03

N/040042

2009/04/28 2009/04/28 Abercrombie & Fitch Trading Co.

US

03

N/040043

2009/04/28 2009/04/28 北京工美集團有限責任公司

CN

14

CN

20

Beijing Arts & Crafts Group Co., Ltd.
N/040044

2009/04/28 2009/04/28 北京工美集團有限責任公司
Beijing Arts & Crafts Group Co., Ltd.

N/040045

2009/04/28 2009/04/28 STARGAMES CORPORATION PTY LTD

AU

28

N/040046

2009/04/28 2009/04/28 STARGAMES CORPORATION PTY LTD

AU

28

N/040047

2009/04/28 2009/04/28 維他奶國際集團有限公司

HK

01

HK

01

HK

32

Vitasoy International Holdings Limited
N/040049

2009/04/28 2009/04/28 維他奶國際集團有限公司
Vitasoy International Holdings Limited

N/040050

2009/04/28 2009/04/28 維他奶國際集團有限公司
Vitasoy International Holdings Limited
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N/040051

2009/04/28 2009/04/28 Bayer Aktiengesellschaft

DE

05

N/040052

2009/04/28 2009/04/28 Bayer Aktiengesellschaft

DE

01

N/040053

2009/04/28 2009/04/28 Bayer Aktiengesellschaft

DE

17

N/040054

2009/04/28 2009/04/28 High Tech Computer Corporation

TW

09

10

N/040055

2009/04/28 2009/04/28 Nioxin Research Laboratories, Inc.

US

03

11

N/040056

2009/04/28 2009/04/28 Nioxin Research Laboratories, Inc.

US

03

N/040057

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

03

N/040058

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

05

N/040059

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

06

N/040060

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

07

N/040061

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

08

N/040062

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

09

N/040063

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

10

N/040064

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

11

N/040065

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

12

N/040066

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

14

N/040067

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

15

N/040068

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

16

N/040069

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

18

N/040070

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

19

N/040071

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

20

N/040072

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

21

N/040073

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

22

N/040074

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

24

N/040075

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

25

N/040076

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

26

N/040077

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

28

N/040078

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

29

N/040079

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

30

N/040080

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

32

N/040081

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

33

N/040082

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

35

N/040083

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

36

N/040084

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

38

N/040085

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

39

N/040086

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

41

N/040087

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

43

N/040088

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

44

N/040089

2009/04/28 2009/04/28 深圳第26屆世界大學生夏季運動會組委會執行局

CN

45
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N/040091

2009/04/28 2009/04/28 廣東過江龍酒業有限公司

CN

33

N/040092

2009/04/28 2009/04/28 SCA Hygiene Products AB

SE

03

N/040093

2009/04/28 2009/04/28 SCA Hygiene Products AB

SE

16

N/040094

2009/04/28 2009/04/28 MONTRES CORUM Sàrl

CH

24

N/040095

2009/04/28 2009/04/28 Outback Steakhouse of Florida, LLC

US

43

N/040096

2009/04/28 2009/04/28 Outback Steakhouse of Florida, LLC

US

43

N/040097

2009/04/28 2009/04/28 Kenzo S.A.

FR

03

N/040098

2009/04/28 2009/04/28 N.V. Organon

NL

05

N/040099

2009/04/28 2009/04/28 CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR)

FR

33

N/040100

2009/04/28 2009/04/28 Dunhill Tobacco of London Limited

GB

34

N/040101

2009/04/28 2009/04/28 Dunhill Tobacco of London Limited

GB

34

N/040102

2009/04/28 2009/04/28 Dunhill Tobacco of London Limited

GB

34

N/040103

2009/04/28 2009/04/28 Dunhill Tobacco of London Limited

GB

34

N/040104

2009/04/28 2009/04/28 Dunhill Tobacco of London Limited

GB

34

N/040105

2009/04/28 2009/04/28 Dunhill Tobacco of London Limited

GB

34

N/040106

2009/04/28 2009/04/28 Dunhill Tobacco of London Limited

GB

34

N/040107

2009/04/28 2009/04/28 Dunhill Tobacco of London Limited

GB

34

N/040108

2009/04/28 2009/04/28 Dunhill Tobacco of London Limited

GB

34

N/040109

2009/04/28 2009/04/28 Dunhill Tobacco of London Limited

GB

34

N/040110

2009/04/28 2009/04/28 Dunhill Tobacco of London Limited

GB

34

N/040111

2009/04/28 2009/04/28 Dunhill Tobacco of London Limited

GB

34

N/040112

2009/04/28 2009/04/28 瀋陽遠大鋁業工程有限公司

CN

37

N/040113

2009/04/28 2009/04/28 瀋陽遠大鋁業工程有限公司

CN

19

N/040114

2009/04/28 2009/04/28 瀋陽遠大鋁業工程有限公司

CN

06

N/040115

2009/04/28 2009/04/28 Top Amusement Technology International Corporation

PH

41

N/040116

2009/04/28 2009/04/28 Top Amusement Technology International Corporation

PH

41

N/040117

2009/04/28 2009/04/28 Top Amusement Technology International Corporation

PH

41

N/040122

2009/04/28 2009/04/28 IGT

US

09

N/040123

2009/04/28 2009/04/28 IGT

US

09

N/040124

2009/04/28 2009/04/28 IGT

US

09

N/040125

2009/04/28 2009/04/28 IGT

US

09

N/040126

2009/04/28 2009/04/28 IGT

US

09

N/040127

2009/04/28 2009/04/28 Hanjin Shipping Co., Ltd.

KR

39

N/040128

2009/04/28 2009/04/28 Hanjin Shipping Co., Ltd.

KR

39

N/040129

2009/04/28 2009/04/28 Aruze Corp.

JP

09

N/040130

2009/04/28 2009/04/28 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

CN

35

N/040131

2009/04/28 2009/04/28 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

CN

42

N/040132

2009/04/28 2009/04/28 衍生行有限公司

HK

03

N/040133

2009/04/28 2009/04/28 衍生行有限公司

HK

05
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N/040134

2009/04/28 2009/04/28 衍生行有限公司

HK

03

N/040135

2009/04/28 2009/04/28 衍生行有限公司

HK

05

N/040136

2009/04/28 2009/04/28 衍生行有限公司

HK

30

N/040137

2009/04/28 2009/04/28 深圳市友利通電子有限公司

CN

09

SHENZHEN UNITONE ELECTRONICS CO., LTD
N/040138

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

35

N/040139

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

35

N/040140

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

35

N/040141

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

35

N/040142

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/040143

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/040144

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/040145

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/040146

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040147

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040148

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040149

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040150

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040151

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040152

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040153

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040154

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040155

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040156

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040157

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040158

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040159

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040160

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040161

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040162

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040163

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040164

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040165

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040166

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040167

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040169

2009/04/28 2009/04/28 JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA

DE

35

N/040170

2009/04/28 2009/04/28 BRAVOTEX II-PRODUÇÃO E COMER CIALIZAÇÃO
PT

25

TÊXTIL, S.A.
N/040171

2009/04/28 2009/04/28 BODEGAS CHANDON S.A.

AR

33

N/040172

2009/04/28 2009/04/28 KUSDIANTO SOEWARNO

ID

30
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N/040174

2009/04/28 2009/04/28 一星株式會社

JP

29

N/040175

2009/04/28 2009/04/28 LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.

CH

03

N/040176

2009/04/28 2009/04/28 LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.

CH

03

N/040177

2009/04/28 2009/04/28 Dinis Manuel Madaleno Rodrigues

PT

43

N/040178

2009/04/28 2009/04/28 WACOAL CORP.

JP

25

N/040179

2009/04/28 2009/04/28 WACOAL CORP.

JP

35

N/040180

2009/04/28 2009/04/28 WACOAL CORP.

JP

25

N/040181

2009/04/28 2009/04/28 WACOAL CORP.

JP

35

N/040182

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/040183

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/040184

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/040185

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/040186

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/040187

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/040188

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

28

N/040189

2009/04/28 2009/04/28 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

AU

41

N/040190

2009/04/28 2009/04/28 NEWTON VINEYARD, LLC

US

33

N/040193

2009/04/28 2009/04/28 CAPE MENTELLE VINEYARDS LIMITED

AU

33

N/040194

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

30

N/040195

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

30

N/040196

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

30

N/040197

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

30

N/040198

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

30

N/040199

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

30

N/040200

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

30

N/040201

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

41

N/040202

2009/04/28 2009/04/28 Melco Crown Entertainment Limited

KY

43

N/040204

2009/04/28 2009/04/28 TOHTONKU SDN BHD

MY

03

N/040205

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

03

N/040206

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

03

N/040207

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

03

N/040208

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

09

N/040209

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

14

N/040210

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

18

N/040211

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

25

N/040212

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

35

N/040213

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

25

N/040214

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

09

N/040215

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

34
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Nome do titular

所屬國/地區
País/Território
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Classe

N/040216

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

18

N/040217

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

25

N/040218

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

09

N/040219

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

14

N/040220

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

25

N/040221

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

18

N/040222

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

25

N/040223

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

09

N/040224

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

14

N/040225

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

18

N/040226

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

25

N/040227

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

09

N/040228

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

14

N/040229

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

18

N/040230

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

25

N/040231

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

09

N/040232

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

14

N/040233

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

25

N/040234

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

09

N/040235

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

14

N/040236

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

18

N/040237

2009/04/28 2009/04/28 Chrome Hearts Japan Limited

JP

25

N/040238

2009/04/28 2009/04/28 陽光網絡有限公司

HK

41

MSYSTEM. COM. HK LIMITED
N/040241

2009/04/28 2009/04/28 ST TSUSHO CO., LTD.

JP

16

N/040242

2009/04/28 2009/04/28 ST TSUSHO CO., LTD.

JP

20

N/040243

2009/04/28 2009/04/28 ST TSUSHO CO., LTD.

JP

25

N/040244

2009/04/28 2009/04/28 ST TSUSHO CO., LTD.

JP

35

N/040245

2009/04/28 2009/04/28 尚立國際股份有限公司

TW

18

TW

25

TW

18

PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.
N/040246

2009/04/28 2009/04/28 尚立國際股份有限公司
PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

N/040247

2009/04/28 2009/04/28 尚立國際股份有限公司
PORTER INTERNATIONAL CO., LTD.

N/040248

2009/04/28 2009/04/28 VALENTINO FASHION GROUP S.p.A.

IT

03

N/040249

2009/04/28 2009/04/28 VALENTINO FASHION GROUP S.p.A.

IT

09

N/040250

2009/04/28 2009/04/28 VALENTINO FASHION GROUP S.p.A.

IT

14

N/040251

2009/04/28 2009/04/28 VALENTINO FASHION GROUP S.p.A.

IT

16

N/040252

2009/04/28 2009/04/28 VALENTINO FASHION GROUP S.p.A.

IT

18

N/040253

2009/04/28 2009/04/28 VALENTINO FASHION GROUP S.p.A.

IT

24
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N/040254

2009/04/28 2009/04/28 VALENTINO FASHION GROUP S.p.A.

IT

25

N/040255

2009/04/28 2009/04/28 VALENTINO FASHION GROUP S.p.A.

IT

35

N/040256

2009/04/28 2009/04/28 統一藥品股份有限公司

TW

03

N/040258

2009/04/28 2009/04/28 TANGRAM HOTELS GROUP AG

CH

03

N/040259

2009/04/28 2009/04/28 TANGRAM HOTELS GROUP AG

CH

25

N/040260

2009/04/28 2009/04/28 TANGRAM HOTELS GROUP AG

CH

43

N/040261

2009/04/28 2009/04/28 Lazare Kaplan International, Inc.

US

14

N/040262

2009/04/28 2009/04/28 Lazare Kaplan International, Inc.

US

14

N/040263

2009/04/28 2009/04/28 Lazare Kaplan International, Inc.

US

14

N/040264

2009/04/28 2009/04/28 River Light V, L.P.

US

03

N/040265

2009/04/28 2009/04/28 River Light V, L.P.

US

09

N/040266

2009/04/28 2009/04/28 River Light V, L.P.

US

14

N/040267

2009/04/28 2009/04/28 River Light V, L.P.

US

18

N/040268

2009/04/28 2009/04/28 River Light V, L.P.

US

25

N/040269

2009/04/28 2009/04/28 River Light V, L.P.

US

35

N/040270

2009/04/28 2009/04/28 River Light V, L.P.

US

03

N/040271

2009/04/28 2009/04/28 River Light V, L.P.

US

09

N/040272

2009/04/28 2009/04/28 River Light V, L.P.

US

14

N/040273

2009/04/28 2009/04/28 River Light V, L.P.

US

18

N/040274

2009/04/28 2009/04/28 River Light V, L.P.

US

25

N/040275

2009/04/28 2009/04/28 River Light V, L.P.

US

35

N/040276

2009/04/28 2009/04/28 BULGARI S.p.A.

IT

29

N/040277

2009/04/28 2009/04/28 BULGARI S.p.A.

IT

30

N/040278

2009/04/28 2009/04/28 IGT

US

09

N/040279

2009/04/28 2009/04/28 IGT

US

09

N/040280

2009/04/28 2009/04/28 IGT

US

09

N/040285

2009/04/28 2009/04/28 SANOFI PASTEUR LIMITED / SANOFI PASTEUR LIMITEE

CA

05

N/040286

2009/04/28 2009/04/28 SANOFI PASTEUR (Société Anonyme)

FR

05

N/040287

2009/04/28 2009/04/28 中國南玻集團股份有限公司

CN

19

N/040288

2009/04/28 2009/04/28 澳門人國際管理有限公司

MO

30

MO

43

COMPANHIA DE GESTÃO INTERNACIONAL MACAU
FRIEND, LIMITADA
N/040289

2009/04/28 2009/04/28 澳門人國際管理有限公司
COMPANHIA DE GESTÃO INTERNACIONAL MACAU
FRIEND, LIMITADA

N/040290

2009/04/28 2009/04/28 BEIJING AIMER LINGERIE CO., LTD.

CN

14

N/040291

2009/04/28 2009/04/28 Acqua di Parma S.r.l.

IT

03

N/040292

2009/04/28 2009/04/28 Acqua di Parma S.r.l.

IT

18

N/040293

2009/04/28 2009/04/28 Acqua di Parma S.r.l.

IT

24

N/040294

2009/04/28 2009/04/28 Acqua di Parma S.r.l.

IT

25
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N/040295

2009/04/28 2009/04/28 MADRE:X CO., LTD.

JP

03

N/040296

2009/04/28 2009/04/28 MADRE:X CO., LTD.

JP

05

N/040297

2009/04/28 2009/04/28 MADRE:X CO., LTD.

JP

21

N/040298

2009/04/28 2009/04/28 MADRE:X CO., LTD.

JP

30

N/040299

2009/04/28 2009/04/28 MADRE:X CO., LTD.

JP

03

N/040300

2009/04/28 2009/04/28 MADRE:X CO., LTD.

JP

21

N/040302

2009/04/28 2009/04/28 傑敏有限公司

HK

18

HK

25

HK

35

SG

43

US

05

KITMAX LIMITED
N/040303

2009/04/28 2009/04/28 傑敏有限公司
KITMAX LIMITED

N/040304

2009/04/28 2009/04/28 傑敏有限公司
KITMAX LIMITED

N/040305

2009/04/28 2009/04/28 BONSWISS PTE LTD

N/040306

2009/04/28 2009/04/28 JOHNSON & JOHNSON, uma sociedade organizada e existindo
segundo as leis do Estado de Nova Jérsia

N/040307

2009/04/28 2009/04/28 TGC, Inc. a Delaware Corporation

US

35

N/040308

2009/04/28 2009/04/28 TGC, Inc. a Delaware Corporation

US

38

N/040309

2009/04/28 2009/04/28 TGC, Inc. a Delaware Corporation

US

41

N/040310

2009/04/28 2009/04/28 Rockefeller & Co., Inc.

US

35

N/040311

2009/04/28 2009/04/28 Rockefeller & Co., Inc.

US

36

N/040312

2009/04/28 2009/04/28 Rosetta Stone Ltd.

US

09

N/040313

2009/04/28 2009/04/28 洪振釗

MO

16

MO

24

Hong Chan Chio
N/040314

2009/04/28 2009/04/28 洪振釗
Hong Chan Chio

N/040315

2009/04/28 2009/04/28 ROTHSCHILDS CONTINUATION HOLDINGS AG

CH

36

N/040316

2009/04/28 2009/04/28 ROTHSCHILDS CONTINUATION HOLDINGS AG

CH

36

N/040317

2009/04/28 2009/04/28 VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT,
US

03

US

25

US

35

INC.
N/040318

2009/04/28 2009/04/28 VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT,
INC.

N/040319

2009/04/28 2009/04/28 VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT,
INC.

16

N/040320

2009/04/28 2009/04/28 Hong Kong Lee Man Shan Medicine Manufacturing Limited

HK

05

N/040323

2009/04/28 2009/04/28 TOD’S S.p.A.

IT

09

N/040324

2009/04/28 2009/04/28 TOD’S S.p.A.

IT

18

N/040326

2009/04/28 2009/04/28 SHERATON INTERNATIONAL INC.

US

03

N/040327

2009/04/28 2009/04/28 SHERATON INTERNATIONAL INC.

US

44

N/040329

2009/04/28 2009/04/28 韓國輪胎株式會社

KR

12

KR

12

Hankook Tire Co., Ltd.
N/040330

2009/04/28 2009/04/28 韓國輪胎株式會社
Hankook Tire Co., Ltd.
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KR

12

KR

12

KR

12

KR

12

KR

12

KR

12

KR

12

Hankook Tire Co., Ltd.
N/040332

2009/04/28 2009/04/28 韓國輪胎株式會社
Hankook Tire Co., Ltd.

N/040333

2009/04/28 2009/04/28 韓國輪胎株式會社
Hankook Tire Co., Ltd.

N/040334

2009/04/28 2009/04/28 韓國輪胎株式會社
Hankook Tire Co., Ltd.

N/040335

2009/04/28 2009/04/28 韓國輪胎株式會社
Hankook Tire Co., Ltd.

N/040336

2009/04/28 2009/04/28 韓國輪胎株式會社
Hankook Tire Co., Ltd.

N/040337

2009/04/28 2009/04/28 韓國輪胎株式會社
Hankook Tire Co., Ltd.

17

1

N/040338

2009/04/28 2009/04/28 Eli Lilly and Company

US

05

N/040339

2009/04/28 2009/04/28 Diageo Singapore Pte Ltd

SG

33

N/040340

2009/04/28 2009/04/28 Give The Gift of Sight Foundation

US

35

N/040341

2009/04/28 2009/04/28 Give The Gift of Sight Foundation

US

36

N/040342

2009/04/28 2009/04/28 Give The Gift of Sight Foundation

US

44

N/040343

2009/04/28 2009/04/28 Give The Gift of Sight Foundation

US

35

N/040344

2009/04/28 2009/04/28 Give The Gift of Sight Foundation

US

36

N/040345

2009/04/28 2009/04/28 Give The Gift of Sight Foundation

US

44

N/040346

2009/04/28 2009/04/28 杭州江南布衣服飾有限公司

CN

25

N/040347

2009/04/28 2009/04/28 Richemont International S.A.

CH

03

N/040348

2009/04/28 2009/04/28 Richemont International S.A.

CH

18

N/040349

2009/04/28 2009/04/28 Richemont International S.A.

CH

24

N/040350

2009/04/28 2009/04/28 Richemont International S.A.

CH

25

N/040351

2009/04/28 2009/04/28 RJ Watches S.A.

CH

14

N/040352

2009/04/28 2009/04/28 毅高實業有限公司

TW

30

N/040353

2009/04/28 2009/04/28 Intervet International B.V.

NL

05

N/040354

2009/04/28 2009/04/28 Intervet International B.V.

NL

10

N/040355

2009/04/28 2009/04/28 SAN YO PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

TW

32

N/040356

2009/04/28 2009/04/28 SAN YO PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

TW

33

N/040357

2009/04/28 2009/04/28 ENERGY BRANDS INC.

US

03

N/040358

2009/04/28 2009/04/28 Diageo Singapore Pte Ltd

SG

33

N/040359

2009/04/28 2009/04/28 CITY CHAIN COMPANY LIMITED

HK

35

N/040376

2009/04/28 2009/04/28 Caesars World, Inc.

US

25

不批給“COTAI”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «COTAI».

2

不批給“AMERICAN”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «AMERICAN».
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不批給“ASIA PACIFIC”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «ASIA PACIFIC».

4

不批給“Macau”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «Macau».

5

不批給“MACAU”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «MACAU».

6

不批給“武夷山”及“大紅袍”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «武夷山» e «大紅袍».

7

不批給“Dessert”及“甜品公司”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «Dessert» e «甜品公司».

8

不批給“ULTIMATE”及“Refreshing”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «ULTIMATE» e «Refreshing».

9

不批給“NANOMETER”及“1/1500 IONIZATION”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «NANOMETER» e «1/1500 IONIZATION».

10

不批給“INTENSIVE THERAPY”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «INTENSIVE THERAPY».

11

不批給“VOLUMIZING REFLECTIVES”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «VOLUMIZING REFLECTIVES».

12

不批給“CIGAR”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «CIGAR».

13

不批給“HOTELS”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «HOTELS».

14

不批給“com.hk”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «com.hk».

15

不批給“DIAMOND”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «DIAMOND».

16

不批給“SPA”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «SPA».

17

不批給“伏特加”詞語的專屬使用權利。
Não foi concedido o direito no uso exclusivo da(s) palavra(s) «伏特加».

判決決定
Decisões por sentença

程序編號
Processo n.º
1

1

N/029503

生效日期

註冊權利人之名稱

Data de

Nome do titular

vigência
2009/02/07

HEARTS ON FIRE COMPANY, LLC

所屬國/地區
País/Território resid.
US

分類
Classe
14

根據於2008年12月10日初級法院之判決，並於2009年1月7日已轉為確定判決，判決上訴理由成立，廢止被上訴之批示及批給有關
商標註冊 ，但“世界上車工最完美的鑽石”詞語不視為上訴人專用。
Por sentença do Tribunal Judicial de Base, de 10/12/2008, que transitou em julgado no dia 07/01/2009, concedeu-se provimento
ao recurso, revogando o despacho recorrido e concedeu-se o registo da marca em causa não sendo de utilização exclusiva da
Recorrente a expressão «世界上車工最完美的鑽石».
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設計及新型之保護
Protecção de desenho ou modelo
批給
Concessões

程序編號
Processo n.º

註冊日期

批示日期

Data do

Data do

registo

despacho

註冊權利人之名稱
Nome do titular

所屬國/地區
País/Território
resid.

D/000278

2009/04/30 2009/04/30 廣東中順紙業集團有限公司

CN

D/000355

2009/04/30 2009/04/30 Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.

JP

D/000361

2009/04/30 2009/04/30 李之強

MO

Lei Chi Keong
D/000425

2009/04/30 2009/04/30 泰偉電子股份有限公司

TW

ASTRO CORPORATION
D/000444

2009/04/30 2009/04/30 Empresa NJ de Equipamentos de Segurança, Prevenção, Protecção Contra
Incêndios Limitada

D/000445

MO

2009/04/30 2009/04/30 Empresa NJ de Equipamentos de Segurança, Prevenção, Protecção Contra
Incêndios Limitada

D/000446

MO

2009/04/30 2009/04/30 Empresa NJ de Equipamentos de Segurança, Prevenção, Protecção Contra
Incêndios Limitada

D/000447

MO

2009/04/30 2009/04/30 Empresa NJ de Equipamentos de Segurança, Prevenção, Protecção Contra
Incêndios Limitada

MO

D/000461

2009/04/30 2009/04/30 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

JP

D/000462

2009/04/30 2009/04/30 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

JP

D/000463

2009/04/30 2009/04/30 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

JP

D/000484

2009/04/30 2009/04/30 ILLYCAFFÈ S.p.A. CON UNICO SOCIO

IT

發明專利之保護
Protecção de patente de invenção
批給
Concessões

程序編號
Processo n.º
I/000225

註冊日期

批示日期

Data do

Data do

registo

despacho

註冊權利人之名稱
Nome do titular

2009/05/04 2009/05/04 和記黃埔企業有限公司

所屬國/地區
País/Território
resid.
VG

Hutchison Whampoa Enterprises Limited
I/000575

2009/05/04 2009/05/04 泰偉電子股份有限公司

TW

ASTRO CORPORATION
I/000603

2009/05/04 2009/05/04 阿魯策遊戲美國有限公司

US

Aruze Gaming America, Inc.
I/000604

2009/05/04 2009/05/04 阿魯策遊戲美國有限公司
Aruze Gaming America, Inc.

US

N.º 22 — 3-6-2009
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Processo n.º
I/000614

7627

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

註冊日期

批示日期

Data do

Data do

registo

despacho

註冊權利人之名稱
Nome do titular

2009/05/04 2009/05/04 阿魯策株式會社

所屬國/地區
País/Território
resid.
JP

Aruze Corp.
I/000615

2009/05/04 2009/05/04 阿魯策株式會社

JP

Aruze Corp.
I/000618

2009/05/04 2009/05/04 Aruze Gaming America, Inc.

US

I/000648

2009/05/04 2009/05/04 阿魯策株式會社

JP

Aruze Corp.
I/000659

2009/05/04 2009/05/04 阿魯策株式會社

JP

Aruze Corporation
I/000667

2009/05/04 2009/05/04 Aruze Gaming America, Inc.

US

I/000668

2009/05/04 2009/05/04 阿魯策遊戲美國有限公司

US

Aruze Gaming America, Inc.
I/000670

2009/05/04 2009/05/04 阿魯策株式會社

JP

Aruze Corp.
I/000673

2009/05/04 2009/05/04 阿魯策株式會社

JP

Aruze Corp.
I/000674

2009/05/04 2009/05/04 阿魯策株式會社

JP

Aruze Corp.
I/000692

2009/05/04 2009/05/04 阿魯策株式會社

JP

Aruze Corp.

商標之保護
Protecção de marcas
續期
Renovações

程序編號

商標編號

Processo n.º Marca n.º
P/001331

1236-M

續展日期

註冊權利人之名稱

Data da

Nome do titular

renovação
2009/04/16

2556-M

2009/04/16

resid.

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (também comerciando
como TOYOTA MOTOR CORPORATION)

P/002660

所屬國/地區
País/Território

JP

PIONEER KABUSHIKI KAISHA (também comerciando como
PIONEER CORPORATION)

JP

P/003752

3623-M

2009/05/04

ECOLAB INC.

US

P/003753

3624-M

2009/05/04

ECOLAB INC.

US

P/003754

3625-M

2009/05/04

ECOLAB INC.

US

P/003755

3626-M

2009/05/04

ECOLAB INC.

US

P/003964

3835-M

2009/05/04

ECOLAB INC.

US

P/003965

3836-M

2009/05/04

ECOLAB INC.

US

P/003966

3837-M

2009/04/28

SWIFT-ECKRICH, INC.

US

P/003967

3838-M

2009/04/28

SWIFT-ECKRICH, INC.

US
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程序編號

商標編號

Processo n.º Marca n.º

續展日期

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日

註冊權利人之名稱

Data da

Nome do titular

renovação

所屬國/地區
País/Território
resid.

P/004245

4114-M

2009/05/04

ECOLAB INC.

US

P/004904

4766-M

2009/04/16

INTER-IKEA SYSTEMS B.V.

NL

P/004905

4767-M

2009/04/16

INTER-IKEA SYSTEMS B.V.

NL

P/006253

6078-M

2009/04/23

PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.

US

P/007583

7353-M

2009/05/04

Helene Curtis, Inc.

US

P/007958

7728-M

2009/04/23

ATLANTIC INDUSTRIES, sociedade organizada e existindo segundo as
leis do Cayman Islands, B.W.I.

KY
US

P/007969

7739-M

2009/04/23

BMG MUSIC

P/007983

7753-M

2009/04/23

ATLANTIC INDUSTRIES, sociedade organizada e existindo segundo as
leis do Cayman Islands, B.W.I.

P/007984

7754-M

2009/04/23

ATLANTIC INDUSTRIES, sociedade organizada e existindo segundo as
leis do Cayman Islands, B.W.I.

P/007998

7768-M

2009/04/23

KY
KY

ATLANTIC INDUSTRIES, sociedade organizada e existindo segundo as
leis do Cayman Islands, B.W.I.

KY

P/009149

8897-M

2009/05/04

ECKES-GRANINI GROUP GmbH

DE

P/009150

8898-M

2009/04/23

ECKES-GRANINI GROUP GmbH

DE

P/009715

9557-M

2009/04/20

DAVIDOFF & CIE S.A.

CH

P/010062

10281-M

2009/05/04

RADEBERG LIMITED

HK

P/010063

10282-M

2009/05/04

RADEBERG LIMITED

HK

P/010470

10345-M

2009/05/04

PLANET HOLLYWOOD INTERNATIONAL, INC., uma sociedade
organizada e existindo segundo as leis do Estado de Delaware

P/010471

10346-M

2009/05/04

US

PLANET HOLLYWOOD INTERNATIONAL, INC., uma sociedade
organizada e existindo segundo as leis do Estado de Delaware

US

P/010689

10731-M

2009/04/24

HUTCHISON WHAMPOA ENTERPRISES LIMITED

VG

P/010690

10732-M

2009/04/24

HUTCHISON WHAMPOA ENTERPRISES LIMITED

VG

P/010691

10733-M

2009/04/24

HUTCHISON WHAMPOA ENTERPRISES LIMITED

VG

N/008241

-

2009/04/20

Hallmark Cards PLC, uma companhia incorporada segundo as leis do
Reino Unido

N/008243

-

2009/04/20

Hallmark Cards PLC, uma companhia incorporada segundo as leis do
Reino Unido

N/008306

-

2009/04/23

-

2009/05/04

-

2009/05/04

-

2009/05/04

FR

SANOFI-SYNTHELABO, uma sociedade organizada segundo as leis de
França

N/008687

JP

SANOFI-SYNTHELABO, uma sociedade organizada segundo as leis de
França

N/008686

GB

ANGEL CO., LTD, uma sociedade por acções organizada segundo as leis
do Japão

N/008685

GB

FR

SANOFI-SYNTHELABO, uma sociedade organizada segundo as leis de
França

FR

N/008838

-

2009/04/23

Gloria Jean’s Coffees Holdings Pty. Ltd

AU

N/008839

-

2009/04/23

Gloria Jean’s Coffees Holdings Pty. Ltd

AU

N/008840

-

2009/04/23

Gloria Jean’s Coffees Holdings Pty. Ltd

AU

N/008901

-

2009/04/24

AMGEN INC.

US

N/008902

-

2009/04/24

AMGEN INC.

US

N.º 22 — 3-6-2009

程序編號
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商標編號

Processo n.º Marca n.º

續展日期

註冊權利人之名稱

Data da

Nome do titular

renovação

所屬國/地區
País/Território
resid.

N/008946

-

2009/04/23

Microbiological Research Authority

GB

N/009029

-

2009/04/16

Diageo Brands B.V.

NL

N/009062

-

2009/04/23

THE COCA-COLA COMPANY, sociedade organizada e existindo
segundo as leis do Estado de Delaware

US

N/009118

-

2009/04/16

NBA Properties, Inc.

US

N/009120

-

2009/04/24

MASTERCARD INTERNATIONAL INC.

US

N/009185

-

2009/04/23

THE COCA-COLA COMPANY, sociedade organizada e existindo
segundo as leis do Estado de Delaware

N/009190

-

2009/04/16

THE COCA-COLA COMPANY, sociedade organizada e existindo
segundo as leis do Estado de Delaware

N/009191

-

2009/04/16

US
US

THE COCA-COLA COMPANY, sociedade organizada e existindo
segundo as leis do Estado de Delaware

US

N/009255

-

2009/04/16

Cheil Industries Inc.

KR

N/009305

-

2009/04/24

Budget Rent A Car System, Inc.

US

N/009306

-

2009/04/24

Budget Rent A Car System, Inc.

US

N/009339

-

2009/04/20

Standard Chartered PLC

GB

N/009340

-

2009/04/20

Standard Chartered PLC

GB

N/009341

-

2009/04/20

Standard Chartered PLC

GB

N/009345

-

2009/04/27

The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (que também usa
Seven-Up International)

BM

N/009375

-

2009/04/16

中順潔柔紙業股份有限公司

CN

N/009377

-

2009/04/16

中順潔柔紙業股份有限公司

CN

N/009432

-

2009/04/28

Lam Soon Trademark Limited

CK

N/009433

-

2009/04/28

Lam Soon Trademark Limited

CK

N/009434

-

2009/04/28

Lam Soon Trademark Limited

CK

N/009639

-

2009/04/27

Kerzner International Limited

BS

N/009640

-

2009/04/27

Kerzner International Limited

BS

N/009641

-

2009/04/27

Kerzner International Limited

BS

N/009642

-

2009/04/27

Kerzner International Limited

BS

N/009643

-

2009/04/27

Kerzner International Limited

BS

N/009644

-

2009/04/27

Kerzner International Limited

BS

N/009645

-

2009/04/27

Kerzner International Limited

BS

N/009646

-

2009/04/27

Kerzner International Limited

BS

N/009647

-

2009/04/27

Kerzner International Limited

BS

N/009648

-

2009/04/27

Kerzner International Limited

BS

N/009649

-

2009/04/27

Kerzner International Limited

BS

N/009650

-

2009/04/27

Kerzner International Limited

BS

N/009651

-

2009/04/27

Kerzner International Limited

BS

N/009655

-

2009/04/16

廣西金嗓子有限責任公司

CN

GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD, uma sociedade organizada e
existindo segundo as leis da República Popular China
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程序編號

商標編號

Processo n.º Marca n.º
N/009656

-

續展日期

所屬國/地區

註冊權利人之名稱

Data da

País/Território

Nome do titular

renovação
2009/04/16

第 22 期 —— 2009 年 6 月 3 日

resid.
CN

廣西金嗓子有限責任公司
GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD, uma sociedade organizada e
existindo segundo as leis da República Popular China

N/009720

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009721

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009722

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009723

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009724

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009725

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009726

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009727

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009728

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009729

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009730

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009731

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009732

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009733

-

2009/04/16

Mattel, Inc.

US

N/009737

-

2009/04/16

Fantastic Natural Cosmetics Limited

HK

N/009738

-

2009/04/16

Fantastic Natural Cosmetics Limited

HK

N/009807

-

2009/04/28

7-ELEVEN, INC., uma sociedade organizada e existindo segundo as leis
do Estado doTexas

N/009808

-

2009/04/28

US

7-ELEVEN, INC., uma sociedade organizada e existindo segundo as leis
do Estado do Texas

N/009809
N/009855

-

2009/04/28
2009/04/16

US

7-ELEVEN, INC., uma sociedade organizada e existindo segundo as leis
do Estado do Texas

US

廣西金嗓子有限責任公司

CN

GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD, uma sociedade organizada e
existindo segundo as leis da República Popular China
N/009856

-

2009/04/16

CN

廣西金嗓子有限責任公司
GUANGXI GOLDEN THROAT CO., LTD, uma sociedade organizada e
existindo segundo as leis da República Popular China

附註
Averbamentos

程序編號
Processo n.º
P/000056
(56-M)

批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/04/17 轉讓
Transmissão

申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

GENERAL

MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.,

ELECTRIC

com sede em 22 Corporate Woods Boulevard, Albany, New

COMPANY

York 12211, U.S.A.

N.º 22 — 3-6-2009

程序編號
Processo n.º
P/000057
(57-M)

P/001617
(1521-M)
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批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/04/17 轉讓
Transmissão

2009/04/17 轉讓
Transmissão

申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação
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GENERAL

MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.,

ELECTRIC

com sede em 22 Corporate Woods Boulevard, Albany, New

COMPANY

York 12211, U.S.A.

UMBRO

UMBRO INTERNATIONAL LIMITED, com sede em

INTERNATIONAL

5400 Lakeside, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Reino Unido

J.V.
P/002345
(2241-M)
P/003221
(3100-M)

2009/04/28 轉讓
Transmissão
2009/05/05 更改認別資料

Procter & Gamble

The Gillette Company, com sede em Prudential Tower

Czech Republic s.r.o.

Building, 40th Floor, Boston 2199, Massachusetts, U.S.A.

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Modificação de
identidade

P/003966
(3837-M)

2009/04/28 轉讓
Transmissão

SWIFT-ECKRICH,

S W I F T B R A N D S C O M PA N Y, c o m s e d e e m 1770

INC.

Promontory Circle, Greeley, Colorado 80634-9038, United
States of America

P/003967
(3838-M)

2009/04/28 轉讓
Transmissão

SWIFT-ECKRICH,

S W I F T B R A N D S C O M PA N Y, c o m s e d e e m 1770

INC.

Promontory Circle, Greeley, Colorado 80634-9038, United
States of America

P/005087
(4949-M)

2009/05/05 更改認別資料

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

PHILIP MORRIS

PHILIP MORRIS HOLLAND HOLDINGS B.V.

Modificação de
identidade

P/005088
(4950-M)

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

P/005090
(4952-M)

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

P/005091
(4953-M)

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

P/005092
(4954-M)

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

P/005093
(4955-M)

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

P/005094
(4956-M)

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

P/005229
(5091-M)

2009/04/23 更改認別資料

Modificação de HOLLAND B.V.
identidade

程序編號
Processo n.º
P/005229
(5091-M)
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批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/04/23 轉讓
Transmissão

申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

PHILIP MORRIS

Montblanc-Simplo GmbH, com sede em Hellgrundweg 100,

HOLLAND

D-22525 Hamburg, Germany

HOLDINGS B.V.
P/005638
(5496-M)

2009/05/05 更改認別資料

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Modificação de
identidade

P/005661
(5519-M)

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

P/005662
(5520-M)

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

P/005663
(5521-M)

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

P/005664
(5522-M)

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

P/005665
(5523-M)

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

P/005666
(5524-M)

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

P/006253
(6078-M)

2009/04/23 更改地址
sede

P/006748
(6536-M)

PIONEER HI-BRED

Modificação de INTERNATIONAL,

2009/04/16 更改地址

7100 N.W. 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, Iowa
50131-1014, E.U.A.

INC.
BACARDI &

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Modificação de COMPANY
sede

LIMITED, uma
sociedade organizada
e existindo segundo as
leis do Principado de
Liechtenstein

P/006749
(6537-M)

2009/04/16 更改地址

BACARDI &

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Modificação de COMPANY
sede

LIMITED, uma
sociedade organizada
e existindo segundo as
leis do Principado de
Liechtenstein

P/007583
(7353-M)

2009/05/04 合併轉讓

Helene Curtis, Inc.

CONOPCO, INC., com sede em 700 Sylvan Avenue,

Transmissão por

Englewood Cliffs, New Jersey 07632, United States of

fusão

America

N.º 22 — 3-6-2009

程序編號
Processo n.º
P/007752
(7522-M)
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批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/04/27 使用許可

申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

THE COCA-COLA

7633

M ACAU C O CA-C O L A B E V E R AG E C O M PA N Y

Licença de

COMPANY, sociedade LIMITED

exploração

organizada e existindo
segundo as leis do
Estado de Delaware

P/007758
(7528-M)

2009/04/27 使用許可

THE COCA-COLA

M ACAU C O CA-C O L A B E V E R AG E C O M PA N Y

Licença de

COMPANY, sociedade LIMITED

exploração

organizada e existindo
segundo as leis do
Estado de Delaware

P/007760
(7530-M)

2009/04/27 使用許可

THE COCA-COLA

M ACAU C O CA-C O L A B E V E R AG E C O M PA N Y

Licença de

COMPANY, sociedade LIMITED

exploração

organizada e existindo
segundo as leis do
Estado de Delaware

P/007762
(7532-M)

2009/04/27 使用許可

THE COCA-COLA

M AC AU C O CA-C O L A B E V E R AG E C O M PA N Y

Licença de

COMPANY, sociedade LIMITED

exploração

organizada e existindo
segundo as leis do
Estado de Delaware

P/007969
(7739-M)

2009/04/23 更改地址

BMG MUSIC

Modificação de

550 Madison Avenue Nova Iorque, Nova Iorque, Estados
Unidos da América

sede
P/008094
(7804-M)

2009/04/20 轉讓
Transmissão

FRATELLI BOLLA

Vino di Verona, s.r.l., com sede em Corso Sempione, 52,

INTERNATIONAL

20154 Milan, Italy

WINES, INC.
P/008203
(7913-M)

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade

P/008204
(7914-M)

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade

P/011098
(10947-M)

P/011099
(10948-M)

P/013506
(13422-M)

2009/04/17 轉讓
Transmissão

2009/04/17 轉讓
Transmissão

2009/04/17 更改認別資料

BENETTON

PRINCE SPORTS, INC., com sede em One Advantage

SPORTSYSTEM

Court, Bordentown, New Jersey 08505, Estados Unidos da

USA, INC.

América

BENETTON

PRINCE SPORTS, INC., com sede em One Advantage

SPORTSYSTEM

Court, Bordentown, New Jersey 08505, Estados Unidos da

USA, INC.

América

BONNETERIE

Bonneterie Cevenole

Modificação de CEVENOLE S.A.R.L.
identidade

P/015340
(15256-M)

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade

Bonneterie Cevenole
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程序編號
Processo n.º
P/015341
(15257-M)

批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/04/17 更改認別資料
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申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade

P/015342
(15258-M)

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade

N/000442

2009/04/23 更改地址

BMG MUSIC

550 Madison Avenue Nova Iorque, Nova Iorque, Estados
Unidos da América

Modificação de
sede
N/000444

2009/04/23 更改地址

BMG MUSIC

Modificação de

550 Madison Avenue Nova Iorque, Nova Iorque, Estados
Unidos da América

sede
N/000464

2009/04/23 更改地址

BMG MUSIC

Modificação de

550 Madison Avenue Nova Iorque, Nova Iorque, Estados
Unidos da América

sede
N/000855

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/001932

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/001933

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/001934

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/001935

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/001936

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/001937

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/002908

2009/05/04 轉讓

Danielle Benazerah

Transmissão
N/003020

2009/04/16 轉讓

- 75002 Paris - França
Yamaha Corporation

Transmissão
N/003021

2009/04/16 轉讓
Transmissão

DAHLIA ACQUISITION, com sede em 130, rue Réaumur

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, com sede em 2500
Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan

Yamaha Corporation

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, com sede em 2500
Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan

N.º 22 — 3-6-2009

程序編號
Processo n.º
N/003022
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批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/04/16 轉讓

申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

Yamaha Corporation

Transmissão
N/003023

2009/04/16 轉讓

2009/04/16 轉讓

Yamaha Corporation

2009/04/16 轉讓

Yamaha Corporation

2009/04/27 使用許可

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, com sede em 2500
Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan

Yamaha Corporation

Transmissão
N/008013

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, com sede em 2500
Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan

Transmissão
N/003068

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, com sede em 2500
Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan

Transmissão
N/003067

7635

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, com sede em 2500
Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan

THE COCA-COLA

M AC AU C O CA-C O L A B E V E R AG E C O M PA N Y

Licença de

COMPANY, sociedade LIMITED

exploração

organizada e existindo
segundo as leis do
Estado de Delaware

N/008015

2009/04/27 使用許可

THE COCA-COLA

M ACAU C O CA-C O L A B E V E R AG E C O M PA N Y

Licença de

COMPANY, sociedade LIMITED

exploração

organizada e existindo
segundo as leis do
Estado de Delaware

N/008016

2009/04/27 使用許可

THE COCA-COLA

M ACAU C O CA-C O L A B E V E R AG E C O M PA N Y

Licença de

COMPANY, sociedade LIMITED

exploração

organizada e existindo
segundo as leis do
Estado de Delaware

N/008306

2009/04/23 更改認別資料

ANGEL CO., LTD,

Angel Playing Cards Co., Ltd.

Modificação de uma sociedade por
identidade

acções organizada
segundo as leis do
Japão

N/008685

2009/05/04 更改認別資料

SANOFI-

SANOFI-AVENTIS

Modificação de -SYNTHELABO, uma
identidade

sociedade organizada
segundo as leis de
França

N/008686

2009/05/04 更改認別資料

SANOFI-

SANOFI-AVENTIS

Modificação de -SYNTHELABO, uma
identidade

sociedade organizada
segundo as leis de
França

N/008687

2009/05/04 更改認別資料

SANOFI-

Modificação de -SYNTHELABO, uma
identidade

sociedade organizada
segundo as leis de
França

SANOFI-AVENTIS
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程序編號
Processo n.º
N/009382

批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/04/16 更改地址

申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

BACARDI &

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Modificação de COMPANY
sede

LIMITED, sociedade
organizada e existindo
segundo as leis
do Principado de
Liechtenstein

N/009432

2009/04/28 更改地址

Lam Soon Trademark

BCI House, Avarua, Rarotonga, Cook Islands

Modificação de Limited
sede
N/009433

2009/04/28 更改地址

Lam Soon Trademark

BCI House, Avarua, Rarotonga, Cook Islands

Modificação de Limited
sede
N/009434

2009/04/28 更改地址

Lam Soon Trademark

BCI House, Avarua, Rarotonga, Cook Islands

Modificação de Limited
sede
N/010078

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/010787

2009/04/17 轉讓
Transmissão

N/011398

2009/04/16 更改地址

BENETTON

PRINCE SPORTS, INC., com sede em One Advantage

SPORTSYSTEM

Court, Bordentown, New Jersey 08505, Estados Unidos da

USA, INC.

América

BACARDI &

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Modificação de COMPANY
sede
N/011399
-

2009/04/16 更改地址

BACARDI &

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Modificação de COMPANY
sede

N/011400

LIMITED

2009/04/16 更改地址

LIMITED
BACARDI &

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Modificação de COMPANY
sede
N/011401

2009/04/16 更改地址

LIMITED
BACARDI &

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

Modificação de COMPANY
sede
N/011408

2009/04/16 更改地址

LIMITED
北京燕京啤酒集團公司 中國北京市順義區雙河路9號

Modificação de BEIJING YANJING
sede

BEER (GROUP)
CORPORATION

N/011548

2009/04/23 更改地址

BMG Music

Modificação de

550 Madison Avenue Nova Iorque, Nova Iorque, Estados
Unidos da América

sede
N/011631

2009/04/16 更改地址

BACARDI &

Modificação de COMPANY
sede

LIMITED

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

N.º 22 — 3-6-2009

程序編號
Processo n.º
N/011910
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批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/04/17 更改認別資料

申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

Bonneterie Cevenole

7637

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/011911

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/013020

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/013021

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/013022

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/013023

2009/04/17 更改認別資料

Bonneterie Cevenole

Bonneterie Cevenole

Modificação de S.A.R.L.
identidade
N/014469

2009/04/23 轉讓

UNIGREG LIMITED UNIGREG LIMITED, com sede em Wickhams Cay, P.O.
Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Transmissão
N/014470

2009/04/23 轉讓

UNIGREG LIMITED UNIGREG LIMITED, com sede em Wickhams Cay, P.O.

Transmissão
N/014471

2009/04/23 轉讓

Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
UNIGREG LIMITED UNIGREG LIMITED, com sede em Wickhams Cay, P.O.

Transmissão
N/014472

2009/04/23 轉讓

Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
UNIGREG LIMITED UNIGREG LIMITED, com sede em Wickhams Cay, P.O.
Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Transmissão
N/014473

2009/04/23 轉讓

UNIGREG LIMITED UNIGREG LIMITED, com sede em Wickhams Cay, P.O.

Transmissão
N/014474

2009/04/23 轉讓

Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
UNIGREG LIMITED UNIGREG LIMITED, com sede em Wickhams Cay, P.O.

Transmissão
N/014475

2009/04/23 轉讓

Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
UNIGREG LIMITED UNIGREG LIMITED, com sede em Wickhams Cay, P.O.
Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Transmissão
N/014476

2009/04/23 轉讓

UNIGREG LIMITED UNIGREG LIMITED, com sede em Wickhams Cay, P.O.

Transmissão
N/014477

2009/04/23 轉讓

Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
UNIGREG LIMITED UNIGREG LIMITED, com sede em Wickhams Cay, P.O.

Transmissão
N/015126

2009/05/05 更改認別資料

Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Modificação de
identidade
N/015127

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

程序編號
Processo n.º
N/015128
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批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/05/05 更改認別資料

申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENKEL KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

徐美珍

THE COCA-COLA COMPANY, com sede em One

Modificação de
identidade
N/015129

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/015130

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/015131

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/020777

2009/05/05 轉讓
Transmissão

CHOI MEI CHAN

Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of
America

N/021140

2009/05/05 更改認別資料

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Potter Electric Signal

Potter Acquisition, LLC, com sede em 120 South Central

Modificação de
identidade
N/021819

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/021820

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/021919

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/021937

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/024149

2009/04/20 合併轉讓

Transmissão por Company

Avenue, Suite 400, Clayton MO 63105, U.S.A.

fusão
N/024149

2009/04/20 更改認別資料

Potter Acquisition,

Potter Electric Signal Company, LLC

Modificação de LLC
identidade
N/024149

2009/04/20 更改地址

Potter Electric Signal

1609 Park 370 Place, Hazelwood, Missouri 63042, U.S.A.

Modificação de Company, LLC
sede
N/024150

2009/04/20 合併轉讓

Potter Electric Signal

Transmissão por Company
fusão

Potter Acquisition, LLC, com sede em 120 South Central
Avenue, Suite 400, Clayton MO 63105, U.S.A.

N.º 22 — 3-6-2009

程序編號
Processo n.º
N/024150
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批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/04/20 更改認別資料

申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

Potter Acquisition,

Potter Electric Signal Company, LLC

Modificação de LLC
identidade
N/024150

2009/04/20 更改地址

Potter Electric Signal

1609 Park 370 Place, Hazelwood, Missouri 63042, U.S.A.

Modificação de Company, LLC
sede
N/024473

2009/05/05 更改認別資料

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Modificação de
identidade
N/024474

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/024475

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/024476

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/024477

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/024478

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/024479

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/024480

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/024481

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/024482

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/024483

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/024681

2009/04/30 更改認別資料

珠海市魅族電子科技有 珠海市魅族科技有限公司

Modificação de 限公司
identidade

Zhu Hai Mei Zu
Electronic Technology
Co., Ltd.

7639

程序編號
Processo n.º
N/024681
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批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/04/30 更改地址

申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

珠海市魅族科技有限公 中國珠海市科技創新海岸魅族科技樓

Modificação de 司
sede
N/026851

2009/05/05 更改認別資料

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

S&M NuTec, LLC

Nutro Products, Inc., com sede em 445 Wilson Way, City of

Modificação de
identidade
N/026852

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/026853

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/026854

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/026855

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/026856

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/026857

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/026858

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/026859

2009/05/05 更改認別資料
Modificação de
identidade

N/027879

2009/04/28 合併轉讓
Transmissão por

Industry, California 91744, United States of America

fusão
N/027906

2009/05/04 轉讓
Transmissão

N/028937

2009/04/16 更改地址

Danielle

DAHLIA ACQUISITION, com sede em 130, rue Réaumur

BENAZERAH

- 75002 Paris - França

盛寶資產管理有限公司 Romasco Place, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road

Modificação de Sensible Asset
sede
N/029270

2009/04/21 轉讓
Transmissão

Town, Tortola, British Virgin Islands

Management Limited
LUSO

廈門國際銀行，地址為中國福建省廈門市鷺江道8-10號國際

INTERNATIONAL

銀行大廈

BANKING LIMITED

N.º 22 — 3-6-2009

程序編號
Processo n.º
N/031291
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批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/04/21 更改認別資料

申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

7641

上海豫園商城老城隍廟 上海老城隍廟餐飲（集團）有限公司

Modificação de 飲食有限公司

SHANGHAI OLD-TOWN TEMPLE RESTAURANT

identidade

(GROUP) CO., LTD.

SHANGHAI
YUYUANTOURIST
MART OLD
TEMPLE
CATERING CO.,
LTD.

N/031292

2009/04/21 更改認別資料

上海豫園商城老城隍廟 上海老城隍廟餐飲（集團）有限公司

Modificação de 飲食有限公司

SHANGHAI OLD-TOWN TEMPLE RESTAURANT

identidade

(GROUP) CO., LTD.

SHANGHAI
YUYUANTOURIST
MART OLD
TEMPLE
CATERING CO.,
LTD.

N/031293

2009/04/21 更改認別資料

上海豫園商城老城隍廟 上海老城隍廟餐飲（集團）有限公司

Modificação de 飲食有限公司

SHANGHAI OLD-TOWN TEMPLE RESTAURANT

identidade

(GROUP) CO., LTD.

SHANGHAI
YUYUANTOURIST
MART OLD
TEMPLE
CATERING CO.,
LTD.

N/034449

2009/05/06 轉讓
Transmissão

N/034450

2009/05/06 轉讓
Transmissão

N/034451

2009/05/06 轉讓
Transmissão

N/034452

2009/05/06 轉讓
Transmissão

N/034628

2009/04/30 轉讓

Okamoto Industries

OKAMOTO INDUSTRIES, INC., com sede em 3-27-12

(H.K.) Ltd.

Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

Okamoto Industries

OKAMOTO INDUSTRIES, INC., com sede em 3-27-12

(H.K.) Ltd.

Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

Okamoto Industries

OKAMOTO INDUSTRIES, INC., com sede em 3-27-12

(H.K.) Ltd.

Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

Okamoto Industries

OKAMOTO INDUSTRIES, INC., com sede em 3-27-12

(H.K.) Ltd.

Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

Palmerston Limited

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group

Transmissão

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas

N/034629

2009/04/30 轉讓

Palmerston Limited

Transmissão

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas

N/034630

2009/04/30 轉讓

Palmerston Limited

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,

Transmissão

Bahamas
N/034631

2009/04/30 轉讓
Transmissão

Palmerston Limited

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas
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程序編號
Processo n.º
N/034632

批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/04/30 轉讓
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申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

Palmerston Limited

Transmissão

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas

N/034633

2009/04/30 轉讓

Palmerston Limited

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,

Transmissão

Bahamas
N/036161

2009/04/28 轉讓
Transmissão

N/037660

2009/04/30 轉讓

fX Life Sciences

fX Life Sciences AG, com sede em Grafenaustrasse 11, Zug,

International GmbH

Switzerland

Palmerston Limited

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group

Transmissão

Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas

N/037661

2009/04/30 轉讓

Palmerston Limited

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,

Transmissão

Bahamas
N/037662

2009/04/30 轉讓

Palmerston Limited

Transmissão

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas

N/037663

2009/04/30 轉讓

Palmerston Limited

Transmissão

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas

N/037664

2009/04/30 轉讓

Palmerston Limited

Transmissão

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas

N/037665

2009/04/30 轉讓

Palmerston Limited

Transmissão

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas

N/037666

2009/04/30 轉讓

Palmerston Limited

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,

Transmissão

Bahamas
N/037667

2009/04/30 轉讓

Palmerston Limited

Transmissão

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas

N/037668

2009/04/30 轉讓

Palmerston Limited

Transmissão

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas

N/037669

2009/04/30 轉讓

Palmerston Limited

Transmissão

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas

N/037670

2009/04/30 轉讓

Palmerston Limited

Transmissão

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas

N/037671

2009/04/30 轉讓
Transmissão

Palmerston Limited

INQ Enterprises Limited, com sede em Offshore Group
Chambers, P.O. Box CB-12751, Nassau, New Providence,
Bahamas

N.º 22 — 3-6-2009

程序編號
Processo n.º
N/040818

7643

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/05/04 更改認別資料

申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

CV Technologies Inc.

AFEXA Life Sciences Inc.

Modificação de
identidade

發明專利之延伸之保護
Protecção de extensão de patente de invenção
附註
Averbamentos

程序編號
Processo n.º
J/000043

批示日期

附註之性質

Data do

Natureza do

despacho

averbamento

2009/04/24 更改認別資料

申請人/註冊權利人

更改

Requerente/Titular

Modificação

G.D.瑟爾公司

G.D. SEARLE LLC

Modificação de G.D. SEARLE & CO.
identidade
J/000043

2009/04/24 更改地址

G.D. SEARLE LLC

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, U.S.A.

G.D. 瑟爾公司

G.D. SEARLE LLC

Modificação de
sede
J/000051

2009/04/24 更改認別資料

Modificação de G.D Searle & Co.
identidade
J/000051

G.D. SEARLE LLC

2009/04/24 更改地址

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, U.S.A.

Modificação de
sede

商標之保護
Protecção de marcas
拒絕
Recusas

備註

程式編號
Processo n.º

所屬國/地區

批示日期
Data do
despacho

申請人之名稱

País/Terri-

Nome do requerente

tório resid.

Observações
分類
Classe

根據經12月13日第97/99/M號法令
核准之《工業產權法律制度》
Nos termos do RJPI, aprovado
pelo D.L. n.º 97/99/M, de 13 de
Dezembro

N/32983
N/32984
N/38465

2009/04/21 PLANET HOLLYWOOD (REGION

US

IV), INC.
2009/05/05 DEL VALLINO S.p.A.

IT

41

第214條第2款b）項。Alínea b) do

43

n.º 2 do art.º 214.º

14
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備註

程式編號
Processo n.º

所屬國/地區

批示日期
Data do
despacho

申請人之名稱

País/Terri-

Nome do requerente

tório resid.

Observações
分類
Classe

根據經12月13日第97/99/M號法令
核准之《工業產權法律制度》
Nos termos do RJPI, aprovado
pelo D.L. n.º 97/99/M, de 13 de
Dezembro

N/33703

2009/04/21 FANCL CORPORATION

JP

03

N/35723

2009/05/08 中糧國際（北京）有限公司

CN

30

N/35724
N/35499
N/35500

30
2009/04/21 富麗華國際酒店管理有限公司

SG

Furama Hotels International

do art.º 9.º

43
43

N/36974

43

N/37010

43

N/36063 N/36072 2009/05/04 美商中華聯網股份有限公司

VG

n.º 1 do art.º 199.º
第9條第1款e）項。Alínea e) do n.º 1

43

MO

conjugado com as alíneas b) e c) do

43

N/35502
2009/04/21 長溢國際實業有限公司

b）項及c）項。N.º 3 do art.º 214.º,

35

N/35501

N/36973

第214條第3款結合第199條第1款

35

第214條第3款結合第199條第

N/36064 N/36073

CHUNGHWA NETWORK (U.S.A.)

38

1款c）項。N. º 3 d o a r t . º 2 1 4 . º ,

N/36065 N/36074

CO., LTD.

42

conjugado com a alínea c) do n.º 1

N/36066 N/36081

35

do art.º 199.º

N/36067 N/36082

38

N/36068 N/36083

42

N/36069

35

N/36070

38

N/36071

42

N/36075 N/36084 2009/04/21 美商中華聯網股份有限公司

VG

35

N/36076 N/36085

CHUNGHWA NETWORK (U.S.A.)

38

N/36077 N/36086

CO., LTD.

42

N/36078

35

N/36079

38

N/36080

42

N/36651

2009/04/28 澳門鹿港餐飲有限公司

43

第214條第1款a）項結合第9條第1

N/36652

MACAU BELLAGIO

43

款c）項。Alínea a) do n.º 1 do art.º

N/36653

RESTAURANTE LIMITADA

43

214.º, conjugado com a alínea c) do

N/37477
N/37592

2009/04/21 蔡英

MO

MO

Choi Ieng

24
03

N/37601

18

N/37610

25

N/37403
N/37939

2009/04/28 環球財經時報有限公司
2009/05/04 卡巴蘭德包裝公司

MO
US

41
30

Cumberland Packing Corp.
N/37490
N/37492

2009/04/28 MGM MIRAGE Hospitality, LLC

n.º 1 do art.º 9.º

第214條第2款a）項結合第199條第
1款b）項。Alínea a) do n .º 2 do
art.º 214.º, conjugado com a alínea
b) do n.º 1 do art.º 199.º

US

35

第214條第2款b）項結合第215條。

43

Alínea b) do n .º 2 do art.º 214.º,
conjugado com o art.º 215.º

N.º 22 — 3-6-2009
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備註

程式編號
Processo n.º

所屬國/地區

批示日期
Data do
despacho

申請人之名稱

País/Terri-

Nome do requerente

tório resid.

Observações
分類

根據經12月13日第97/99/M號法令

Classe

核准之《工業產權法律制度》
Nos termos do RJPI, aprovado
pelo D.L. n.º 97/99/M, de 13 de
Dezembro

N/38782

2009/05/05 歐陽建生

MO

43

AU-YEUNG, KIN SANG

第214條第3款結合第197條。N.º 3
do art.º 214.º, conjugado com o art.º
197.º

N/39366

2009/05/05 IGT

US

09

N/39372
N/39386

第204條。
Art.º 204.º

2009/04/30 Lam Soon Trademark Limited

CK

29

第214條第3款結合第199條第1款
b）項。
N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com
a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

發明專利之保護
Protecção de patente de invenção
拒絕
Recusas
備註
程式編號
Processo n.º

批示日期

申請人之名稱

所屬國/地區

Data do

Nome do

País/Terri-

despacho

requerente

tório resid.

Observações
根據經12月13日第97/99/M號法令核准之
《工業產權法律制度》
Nos termos do RJPI, aprovado pelo
D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/91

2009/05/08

丸紅鞋業株式會社

JP

Marubeni Footwear Inc.

第9條第1款a）項結合第98條、第65條、第66條
及第80條第1款。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com os
art.os 98.º, 65.º, 66.º e o n .º 1 do art.º 80.º

I/120
I/258

2009/05/08
2009/05/08

Santiago Romero
阿魯策株式會社

EC

第9條第1款a）項結合第98條、第65條及第66

JP

條。

Aruze Corp.
I/291

2009/05/08

Astion Development A/S

DK

2009/05/08

阿魯策株式會社

JP

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com os
art.os 98.º, 65.º e 66.º

I/297
I/178
I/246
I/319

2009/05/08

阿魯策株式會社

JP

Aruze Corp.
株式會社賽塔
Seta Corp.
I/349

2009/05/08

阿魯策株式會社

JP

ARUZE CORP.
I/375

2009/05/08

阿魯策株式會社
Aruze Corp.

第9條第1款a）項結合第98條及第66條。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com os

Aruze Corp.

JP

art.os 98.º e 66.º
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備註
程式編號
Processo n.º

批示日期

申請人之名稱

Observações

所屬國/地區

Data do

Nome do

País/Terri-

despacho

requerente

tório resid.

根據經12月13日第97/99/M號法令核准之
《工業產權法律制度》
Nos termos do RJPI, aprovado pelo
D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/210

2009/05/08

JP

阿魯策株式會社

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com o

Aruze Corp.

I/267

第9條第1款a）項結合第98條及第80條第1款。
art.º 98.º e o n .º 1 do art.º 80.º

實用專利之保護
Protecção de patente de utilidade
拒絕
Recusas
備註
程式編號
Processo n.º

批示日期

申請人之名稱

所屬國/地區

Data do

Nome do

País/Terri-

despacho

requerente

tório resid.

Observações
根據經12月13日第97/99/M號法令核准之
《工業產權法律制度》
Nos termos do RJPI, aprovado pelo
D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/3

2009/05/08

Watson Enterprises Limited

VG

第9條第1款a）項結合第98條、第65條及第66

U/8

2009/05/08

袁仕杰

HK

條。

YUEN SE KIT

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com os
art.os 98.º, 65.º e 66.º

商標之保護
Protecção de marcas
放棄
Renúncia

程序編號

商標編號

Processo n.º Marca n.º
N/012882

-

批示日期

註冊權利人/申請人之名稱

Data do

Nome do titular/Requerente

despacho
2009/05/04

Cathay Pacific Airways Limited

所屬國/地區
País/Território
resid.
HK

聲明異議
Reclamação

程序編號
Processo n.º
N/040698

申請日期
Data de
entrada

申請人之名稱
Nome do requerente

2009/05/04 Las Vegas Sands Corp.

所屬國/地區
País/Território
Resid.
US

聲明異議人之名稱
Nome do oponente

所屬國/地區
País/Território
Resid.

Melco Crown Entertainment
Limited

KY

N.º 22 — 3-6-2009

申請日期

程序編號
Processo n.º
N/040706
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所屬國/地區

申請人之名稱

Data de

País/Território

Nome do requerente

entrada

US

País/Território

Nome do oponente

Resid.

2009/05/04 Las Vegas Sands Corp.

所屬國/地區

聲明異議人之名稱

Resid.

Melco Crown Entertainment
Limited

N/040707

2009/05/04 Las Vegas Sands Corp.

US

KY

Melco Crown Entertainment
Limited

N/040708

2009/05/04 Las Vegas Sands Corp.

US

KY

Melco Crown Entertainment
Limited

N/040709

US

2009/05/04 Las Vegas Sands Corp.

KY

Melco Crown Entertainment
Limited

N/040710

2009/05/04 Las Vegas Sands Corp.

N/040996

US

2009/05/04 他和我有限公司

MO

KY

Melco Crown Entertainment
Limited

KY

H&M Hennes & Mauritz AB

SE

H & M HE & ME, LIMITADA

答辯
Contestação

申請日期

程序編號
Processo n.º
N/039188

所屬國/地區

申請人之名稱

Data de

Nome do requerente

entrada

País/Território

MO

Ung Ka Kun

País/Território

Nome do oponente

resid.

2009/04/17 吳家權

所屬國/地區

聲明異議人之名稱

resid.
HK

源吉林
YUEN KUT LAM FIRM

更正
Rectificações

商標編號

更正項目

原文

應改為

Marca n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

N/8684

續展（2009年4月1日第13期第二組 STERDHIL - CONSULTADORIA MARINA YACHTING S.p.A.
《澳門特別行政區公報》）

E S E RV I Ç O S (S O C I E DA D E

Renovação (B.O. da RAEM n.º 13, II UNIPESSOAL), LDA.
Série, de 1 de Abril de 2009)
N/11834

附註之性質（2009年4月1日第13期第 轉讓

N/15849

二組《澳門特別行政區公報》）

N/15850

Natureza do averbamento (B.O. da

N/15851

RAEM n.º 13, II Série, de 1 de Abril

Transmissão

合併轉讓
Transmissão por fusão

de 2009)
N/31645

產品名單（2008年3月5日第10期第二 …… 桌上用品……
組《澳門特別行政區公報》）
Lista de produtos (B.O. da RAEM
n.º 10, II Série, de 5 de Março de 2008)

……床上用品……
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商標編號

更正項目

原文

應改為

Marca n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

N/31646

產品名單（2008年3月5日第10期第二 ……瑜伽襯衣……

……欖球襯衣……

組《澳門特別行政區公報》）
Lista de produtos (B.O. da RAEM
n.º 10, II Série, de 5 de Março de 2008)
N/38335

產品名單（2008年11月5日第45期第二 ……書寫工具；海報；……

……書寫工具；書寫材料；海報；

N/38337

組《澳門特別行政區公報》）

……

Lista de produtos (B.O. da RAEM
n.º 45, II Série, de 5 de Novembro de
2008)
N/40778

類別（2009年3月4日第9期第二組《澳 30

32

門特別行政區公報》）
Classe (B.O. da RAEM n.º 9, II Série,
de 4 de Março de 2009)
N/41161

服務名單（2009年4月1日第13期第二 ……及影像……

……及動畫影像……

...... e imagens ...... fornecidas ...... de ...... e i m a g e n s a n i m a d a s .. ....

組《澳門特別行政區公報》）

Lista de serviços (B.O. da RAEM concurso de ......

fornecida ...... de concursos de ......

n.º 13, II Série, de 1 de Abril de 2009)
N/41247

優先權國家/地區﹙2009年4月1日第13 瑞士
Suíça

期第二組《澳門特別行政區公報》﹚

英國
Reino Unido

País/Território de prioridade (B.O. da
RAEM n.º 13, II Série, de 1 de Abril
de 2009)

發明專利

更正項目

原文

應改為

Patente de Invenção n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

I/730

優先權編號（2009年2月4日第5期第二組《澳門特別行政區公報》）

60/902,570

60/905,570

N.º de prioridade (B.O. da RAEM n.º 5, II Série, de 4 de Fevereiro
de 2009)

因刊登於二零零九年五月六日第十八期《澳門特別行政區公報》第二組第4934頁內有不正確之處，現更正如下：
Por ter saído inexacto no Boletim Oficial da RAEM n.º 18/2009, II Série, de 6 de Maio, a páginas 4934, se rectifica:
原文為：附註
Concessões
Onde se lê: 附註
Concessões
應改為：附註
Averbamento
deve ler-se: 附註
Averbamento
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應各申請人/權利人之要求，更正如下：
A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte:
商標編號

更正項目

原文

應改為

Marca n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

N/25962

服務名單（2007年3月7日第10期第二 ……；提供關於複印機及文章處理器 ……；提供關於複印機及文章處理器
組《澳門特別行政區公報》）

的財務出租的資訊；……

的出租的資訊；……

Lista de serviços (B.O. da RAEM ......; providenciar informação sobre ......; providenciar informação sobre
n.º 10, II Série, de 7 de Março de aluguer financeiro de máquinas de aluguer de máquinas de fotocopiar e
2007)

fotocopiar e processadores de texto; processadores de texto; ......
......

N/27501

申請人地址（2007年7月4日第27期第 Av. Brig. Faria Lima, 3400-4. Itaim Praça Alfredo Egydio de Souza

N/27502

二組《澳門特別行政區公報》）

BIBI CEPO4538-132-S.P., Brasil

Sede de requerente (B.O. da RAEM

Aranha 100 – Torre Itausa, São Paulo,
Brasil

n.º 27, II Série, de 4 de Julho de 2007)
N/31853

更正（2008年5月7日第19期第二組 靴鞋及其零配件。（全屬第25類商 鞋類。（全屬第25類商品）
《澳門特別行政區公報》）

品）

Calçado (todos incluídos nos

Rectificações (B.O. da RAEM n.º 19, B o t a s e s a p a t o s, e s u a s p e ç a s e produtos da classe 25.ª).
II Série, de 7 de Maio de 2008)

acessórios (todos incluídos nos
produtos da classe 25.ª).

N/32980
N/32981

商標圖案及顏色要求（2008年4月2日
第14期第二組《澳門特別行政區公
報》）
Figura da marca e reivindicação de 如提交圖樣所示的紅色及藍色。
cores (B.O. da RAEM n.º 14, II Série, As cores vermelha e azul, tal como
de 2 de Abril de 2008)

representadas na figura.

N/34449

申請人地址（2008年5月7日第19期第 ......Belgian Bank Tower, ......

N/34450

二組《澳門特別行政區公報》）

N/34451

Sede de requerente (B.O. da RAEM

N/34452

n.º 19, II Série, de 7 de Maio de 2008)

N/35260

產品名單（2008年7月2日第27期第二 陸地車輛用耦合……車輛用方向盤。

N/35261

組《澳門特別行政區公報》）

N/35262

Lista de produtos (B.O. da RAEM ...... volantes para veículos.

«Ferry boats»; barcos; iates; veículos

N/35263

n.º 27, II Série, de 2 de Julho de 2008)

de locomoção por terra, ar, mar ou

渡船；船；遊艇；陸、空、海或鐵路

Acoplamentos para veículos terrestres 用運載器；水上運輸工具。

carris; veículos aquáticos.

N/35268
N/35274
N/35280
N/35283
N/35294
N/37448

......Fortis Bank Tower, ......

產品名單（2008年10月3日第40期第
二組《澳門特別行政區公報》）
Lista de produtos (B.O. da RAEM
n.º 40, II Série, de 3 de Outubro de
2008)

N/40463

商標圖案（2009年3月4日第9期第二

N/40465

組《澳門特別行政區公報》）
Figura da marca (B.O. da RAEM n.º 9,
II Série, de 4 de Março de 2009)
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商標編號

更正項目

原文

應改為

Marca n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

N/41135

產品名單（2009年4月1日第13期第二 個人護理產品及香料產品。

個人護理產品。

Produtos para cuidado pessoal e Produtos para cuidado pessoal.

組《澳門特別行政區公報》）

Lista de produtos (B.O. da RAEM produtos de perfumaria.
n.º 13, II Série, de 1 de Abril de 2009)
Direcção dos Serviços de Economia, aos 12 de Maio de 2009.

二零零九年五月十二日於經濟局
代局長

蘇添平

O Director dos Serviços, substituto, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $1,182,350.00）

(Custo desta publicação $ 1 182 350,00)

司 法 警 察 局

POLÍCIA JUDICIÁRIA

公 告

Anúncio

按照刊登於二零零八年十月八日第四十一期第二組《澳門
特別行政區公報》之通告，本局以考核方式進行普通性一般入
職開考，取錄合格者進行二等刑事技術輔導員實習，以填補司
法警察局編制內刑事技術輔導員人員組別之第一職階二等刑事
技術輔導員二十缺，茲通知以下事宜：
（一）心理測驗及格並獲准進入專業面試的准考人名單已
張貼於龍嵩街本局B座大樓四樓，並可透過設置於龍嵩街本局

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso,
geral, de prestação de provas, para a admissão dos candidatos
considerados aptos, com destino à frequência do estágio para
adjunto-técnico de criminalística de 2.ª classe, com vista ao
preenchimento de vinte lugares de adjunto-técnico de criminalística de 2.ª classe, 1.º escalão, do quadro de pessoal de adjun
to-técnico de criminalística da Polícia Judiciária, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 41, II Série, de 8 de Outubro de 2008, do
seguinte:

（二）專業面試的地點、日期及時間於上述名單內公布。

1) A lista dos candidatos aprovados no exame psicológico e
admitidos à entrevista profissional encontra-se afixada, para consulta, nesta Polícia, no 4.º andar do Bloco B, Rua Central, bem
como nos quiosques de informações instalados no rés-do-chão
dos Blocos A e C, Rua Central, e no rés-do-chão da Delegação
de COTAI (e também no website desta Polícia: www.pj.gov.mo);

二零零九年五月二十七日於司法警察局

2) O local, data e hora da entrevista profissional serão indicados na lista supracitada.

A、C兩座地下以及路氹分局地下的“資訊亭”查閱（及可瀏
覽本局網頁：www.pj.gov.mo）；

局長

黃少澤

Polícia Judiciária, aos 27 de Maio de 2009.
O Director, Wong Sio Chak.

（是項刊登費用為 $1,087.00）

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

衛  生  局

SERVIÇOS DE SAÚDE

公 告

Anúncios

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條的規
定公佈，醫院醫生職程兒科專科醫務顧問級別開考的臨時名單
已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處。有關開考通告已於二零
零九年五月十三日第十九期《澳門特別行政區公報》第二組內
刊登。

Nos termos do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, em vigor, faz-se público que
se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de
Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos mesmos serviços, a lista provisória do concurso de habilitação ao
grau de consultor de pediatria da carreira médica hospitalar,
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 13 de Maio de
2009.
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A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 57.º do supracitado Estatuto.
Serviços de Saúde, aos 21 de Maio de 2009.

二零零九年五月二十一日於衛生局
局長

李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.
(Custo desta pulicação $ 852,00)

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條的規
定公佈，醫院醫生職程心臟科專科範疇醫務顧問級別開考的臨
時名單已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處。有關開考通告已
於二零零九年四月二十九日第十七期《澳門特別行政區公報》
第二組內刊登。

Nos termos do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, em vigor, faz-se público que
se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos mesmos
serviços, a lista provisória do concurso de habilitação ao grau de
consultor de cardiologia da carreira médica hospitalar, aberto
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 29 de April de 2009.

根據上述通則第五十七條第五款的規定，該名單被視為確
A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do
artigo 57.º do supracitado Estatuto.

定名單。
二零零九年五月二十六日於衛生局

Serviços de Saúde, aos 26 de Maio de 2009.
局長

李展潤

（是項刊登費用為 $744.00）

(Custo desta publicação $ 744,00)

社 會 工 作 局

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

通 告

Aviso

第15/IAS/2009號批示
按照第6/2007號行政法規第十五條第一款規定，本人決
定：
一、 授權予家庭暨社區服務廳廳長或其合法代任人，對所
發給的援助金金額作調整。
二、 授權予風順堂及大堂區社會工作中心、聖安多尼堂及
望德堂區社會工作中心、花地瑪堂區社會工作中心、青洲區社
會工作中心及氹仔及路環區社會工作中心的職務主管，作出下
列行為：
1）不接納未具備法定發放條件的援助金申請；
2）為援助金的發放續期或將之取消；
3）將自願放棄的援助金申請個案作歸檔處理；
4）就涉及援助金的所有事宜，簽署向利害關係人發出的通
知書。

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

Despacho n.º 15/IAS/2009
Usando da faculdade prevista no n.º 1 do artigo 15.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2007, determino:
1. É delegada na chefe do Departamento da Família e Comunidade, ou no seu substituto legal, a competência para decidir
sobre o ajustamento dos montantes dos subsídios já atribuídos.
2. São delegadas nas chefias funcionais dos Centros de Acção
Social de São Lourenço e Sé, de Santo António e São Lázaro,
de Nossa Senhora de Fátima, da Ilha Verde, da Taipa e Coloane
as competências para a prática dos seguintes actos:
1) Indeferir pedidos de atribuição de subsídio, por não se verificarem os requisitos legais para a sua atribuição;
2) Renovar ou cancelar a atribuição de subsídios;
3) Arquivar processos, por desistência voluntária do pedido
de atribuição de subsídio;
4) Assinar notificações dirigidas aos interessados sobre todos
os assuntos relacionados com os subsídios.
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三、對於現授予的權限，本人保留收回權及監管權。
四、對行使現授予的權限而作出的行為，可提起必要訴
願。
五、在本授權範圍內，獲授權者在本批示開始生效前作出
的行為，本人予以追認。
六、本批示自公佈日起生效。
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3. As presentes delegações de competências são feitas sem
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.
4. Dos actos praticados no exercício das delegações de competências constantes do presente despacho cabe recurso hierárquico necessário.
5. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados,
no âmbito das competências ora delegadas, até à data da entrada em vigor do presente despacho.
6. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua
publicação.

二零零九年五月二十九日於社會工作局

Instituto de Acção Social, aos 29 de Maio de 2009.
局長

葉炳權

O Presidente do Instituto, Ip Peng Kin.

（是項刊登費用為 $1,732.00）

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

澳 門 格 蘭 披 治 大 賽 車 委 員 會

COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

公 告

Anúncios

澳門特別行政區政府透過澳門格蘭披治大賽車委員會公開
宣佈，根據社會文化司司長於二零零九年五月十二日作出的
批示，現就“第2a號工程——貴賓、贊助商及評述員設施工
程——第五十六屆澳門格蘭披治大賽車”的判給作公開招標。
1. 招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員會。
2. 招標方式：公開招標。
3. 施工地點：友誼馬路由連接賽車大樓及水塘的行人天橋
至友誼橋入口區域。
4. 承投工程目的：此項工程的內容是為貴賓、評述員及贊
助商區域安裝一個臨時的結構，包括安裝及拆卸兩個設有屋面
的鋼結構樓層、臨時的結構平台及金屬扶手欄杆、公共通道及
樓梯間、並安裝所有電器設備及設施等工程。
5. 最長施工期：遵照承投規則內所列明的期限。
6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標儀
式結束後起計。
7. 承投類型：以總額承投。
8. 臨時保證金：澳門幣拾肆萬元正（$140,000.00），可以
以保險金、現金或支票交付旅遊局行政暨財政處旅遊基金或銀

A Região Administrativa Especial de Macau, através da Comissão do Grande Prémio de Macau, faz público que, de acordo
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 12 de Maio de 2009, se encontra aberto o
concurso público para a adjudicação da empreitada por preço
global, denominada «Obra n.º 2a — Obra de Instalações para
VIPs, Sponsors e Comentadores para o 56.º Grande Prémio de
Macau».
1. Entidade que põe a obra a concurso: Comissão do Grande
Prémio de Macau.
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de execução da obra: Avenida da Amizade, da passagem de peões que liga o Edifício do Grande Prémio ao Reservatório até à entrada da Ponte da Amizade.
4. Objecto da empreitada: a referida obra tem como objecto
a instalação duma estrutura temporária para as zonas de VIPs,
de comentadores e de patrocinadores, incluindo a montagem e
desmontagem de uma estrutura metálica de dois andares com
cobertura, duma plataforma temporária e dos respectivos corrimãos metálicos, das passagens comuns e espaços com degraus
de acesso e dos sistemas de energia eléctrica e demais equipamentos.
5. Prazo de execução: obedecer às datas limite constantes do
caderno de encargos.
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento
do acto público do concurso.
7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.
8. Caução provisória: $ 140 000,00 (cento e quarenta mil patacas), podendo ser prestada por seguro-caução, depósito de
numerário ou cheque a entregar no Sector de Apoio ao Fundo
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de Turismo da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção
dos Serviços de Turismo ou por garantia bancária, à ordem da
Comissão do Grande Prémio de Macau devendo ser especificado o fim a que se destina.
9. Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.

10. 底價：不設底價。
11. 接納條件：投標人須有土地工務運輸局之施工註冊登
記。
12. 交標地點、日期及時間：直至二零零九年七月十三日下
午五時四十五分前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披
治賽車大樓1樓澳門格蘭披治大賽車委員會。
13. 講解會：有意者可於二零零九年六月十日下午三時正，
於澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓一樓澳門格蘭
披治大賽車委員會104室舉辦之講解會。
14. 開標地點、日期及時間：
地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳
門格蘭披治大賽車委員會。
日期及時間：二零零九年七月十四日下午三時。
開標時，投標人或其代表應出席，以便根據經十一月八日
第74/99/M號法令第八十條的規定，解釋標書文件內可能出現
之疑問。
有權力代表投標人的代表可由被授權人代表出席公開開標
的儀式，此受權人應附上經公證署鑑定授權出席開標的儀式的
授權書。
15. 投標書之評核標準及其所佔之係數：
a）造價——70%；

10. Preço base: não há.
11. Condições de admissão: podem concorrer as entidades
inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e
Transportes na modalidade de execução de obras.
12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da
Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, até às
17,45 horas do dia 13 de Julho de 2009.
13. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá lugar às 15,00 horas do dia 10 de Junho de 2009, na Comissão do
Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, sala 104.
14. Local, dia e hora do acto público do concurso:
Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar;
Dia e hora: 14 de Julho de 2009, pelas 15,00 horas.
Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar
presentes no acto público de abertura das propostas para os
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8
de Novembro, e para esclarecimento de eventuais dúvidas dos
documentos apresentados a concurso.
Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o
acto público do concurso.
15. Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores de ponderação:
a) Preço: 70%;

b）工期——15%；
c）施工計劃——5%：
i. 詳細度、說明、組織及關鍵的工作程序——2%；

b) Prazo de execução: 15%;
c) Plano de trabalhos: 5%:
i. Nível de detalhe, descrição, encadeamento e caminho crítico
das tarefas: 2%;

ii. 人力資源及機械設備的合適性——3%；

ii. Adequabilidade à mão-de-obra e meios propostos: 3%.

d）同類型之施工經驗——10%：

d) Experiência em obras semelhantes: 10%:

i. 具備同類型規模或更大規模的施工質量被接納的公共工
程經驗——5%；
ii. 同類型工程的履歷——5%。
計算之方式根據招標方案內第十條之說明。

i. Obras executadas de igual ou superior dimensão, com comprovativo de recepção de qualidade pelos Donos de Obras Públicas: 5%;
ii. Currículo de obras desta natureza: 5%.
O modo de cálculo está descrito no artigo 10.º do programa
do concurso.
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16. Local, dias, horário e preço para a obtenção da cópia e
exame do processo do concurso:

16. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：
地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳
門格蘭披治大賽車委員會。
時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦
公時間內。
價格：$200.00（澳門幣貳佰元整）。

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita na Av. da
Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar;
Dias e horário: dias úteis, desde a data da publicação do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso e
durante o horário normal de expediente;
Preço: $ 200,00 (duzentas patacas).

二零零九年五月二十七日於澳門格蘭披治大賽車委員會
協調員

安棟樑

（是項刊登費用為 $4,215.00）

澳門特別行政區政府透過澳門格蘭披治大賽車委員會公開
宣佈，根據社會文化司司長於二零零九年五月十二日作出的批
示，現就“第5a號工程——安裝水塘看台工程——第五十六屆
澳門格蘭披治大賽車”的判給作公開招標。
1. 招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員會。
2. 招標方式：公開招標。
3. 施工地點：友誼馬路由水塘彎至連接賽車大樓及水塘的
行人天橋區域。
4. 承投工程目的：為水塘旁邊區域設計及搭建臨時的觀眾
席看台，以及看台周邊的梯級通道，調整所需地面平水，建造
基礎等。
5. 最長施工期：遵照承投規則內所列明的期限。
6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標儀
式結束後起計。
7. 承投類型：以總額承投。
8. 臨時保證金：澳門幣拾柒萬伍仟元正（$175,000.00），
可以以保險金、現金或支票交付旅遊局行政暨財政處旅遊基
金或銀行擔保方式提供，應註明“澳門格蘭披治大賽車委員
會”，並註明用途。
9. 確定保證金：金額相當於判給總價百分之五。

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 27 de Maio de
2009.
O Coordenador, João Manuel Costa Antunes.
(Custo desta publicação $ 4 215,00)

A Região Administrativa Especial de Macau, através da Comissão do Grande Prémio de Macau, faz público que, de acordo
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 12 de Maio de 2009, se encontra aberto o
concurso público para a adjudicação da empreitada por preço
global, denominada «Obra n.º 5a — Obra de Instalação das
Bancadas do Reservatório para o 56.º Grande Prémio de Macau».
1. Entidade que põe a obra a concurso: Comissão do Grande
Prémio de Macau.
2. Modalidade do concurso: concurso público.
3. Local de execução da obra: Avenida da Amizade (desde a
curva do Reservatório até à passagem de peões que liga o Edifício do Grande Prémio ao Reservatório).
4. Objecto da empreitada: a referida obra tem como objecto
o planeamento e montagem das bancadas provisórias de espectadores junto ao reservatório, incluindo a construção de toda a
estrutura, acessos e passagens e o respectivo nivelamento.
5. Prazo de execução: obedecer às datas limite constantes do
caderno de encargos.
6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento
do acto público do concurso.
7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.
8. Caução provisória: $ 175 000,00 (cento e setenta e cinco mil
patacas), podendo ser prestada por seguro-caução, depósito de
numerário ou cheque a entregar no Sector de Apoio ao Fundo
de Turismo da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção
dos Serviços de Turismo ou por garantia bancária, à ordem da
Comissão do Grande Prémio de Macau devendo ser especificado o fim a que se destina.
9. Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.

10. 底價：不設底價。
11. 接納條件：投標人須有土地工務運輸局之施工註冊登
記。

10. Preço base: não há.
11. Condições de admissão: podem concorrer as entidades
inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e
Transportes na modalidade de execução de obras.
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12. 交標地點、日期及時間：直至二零零九年七月十日下午
五時三十分前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽
車大樓1樓澳門格蘭披治大賽車委員會。
13. 講解會：有意者可於二零零九年六月十日上午十時三十
分，於澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓一樓澳門
格蘭披治大賽車委員會104室舉辦之講解會。
14. 開標地點、日期及時間：

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da
Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, até às
17,30 horas do dia 10 de Julho de 2009.
13. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá lugar às 10,30 horas do dia 10 de Junho de 2009, na Comissão do
Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, sala 104.
14. Local, dia e hora do acto público do concurso:

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳
門格蘭披治大賽車委員會。
日期及時間：二零零九年七月十三日上午十時三十分。
開標時，投標人或其代表應出席，以便根據經十一月八日
第74/99/M號法令第八十條的規定，解釋標書文件內可能出現
之疑問。
有權力代表投標人的代表可由被授權人代表出席公開開標
的儀式，此受權人應附上經公證署鑑定授權出席開標的儀式的
授權書。
15. 投標書之評核標準及其所佔之係數：

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar;
Dia e hora: 13 de Julho de 2009, pelas 10,30 horas.
Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar
presentes no acto público de abertura das propostas para os
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8
de Novembro, e para esclarecimento de eventuais dúvidas dos
documentos apresentados a concurso.
Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o
acto público do concurso.
15. Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores de ponderação:

a）造價70%；

a) Preço: 70%;

b）工期15%；

b) Prazo de execução: 15%;

c）施工計劃5%：

c) Plano de trabalhos: 5%:
i. Nível de detalhe, descrição, encadeamento e caminho crítico
das tarefas: 2%;

i. 詳細度、說明、組織及關鍵的工作程序2%；
ii. 人力資源及機械設備的合適性3%；

ii. Adequabilidade à mão-de-obra e meios propostos: 3%.

d）同類型之施工經驗10%：

d) Experiência em obras semelhantes: 10%:

i. 具備同類型規模或更大規模的施工質量被接納的公共工
程經驗5%；

i. Obras executadas de igual ou superior dimensão, com comprovativo de recepção de qualidade pelos Donos de Obras Públicas: 5%;
ii. Currículo de obras desta natureza: 5%.

ii. 同類型工程的履歷5%。

O modo de cálculo está descrito no artigo 10.º do programa
do concurso.

計算之方式根據招標方案內第10條之說明。
16. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：
地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓1樓澳
門格蘭披治大賽車委員會。
時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦
公時間內。
價格：$200.00（澳門幣貳佰元整）。

16. Local, dias, horário e preço para a obtenção da cópia e
exame do processo do concurso:
Local: Comissão do Grande Prémio de Macau, sita na Av. da
Amizade, n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar;
Dias e horário: dias úteis, desde a data da publicação do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso e
durante o horário normal de expediente;
Preço: $ 200,00 (duzentas patacas).

二零零九年五月二十七日於澳門格蘭披治大賽車委員會
協調員
（是項刊登費用為 $3,706.00）
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安棟樑

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 27 de Maio de
2009.
O Coordenador, João Manuel Costa Antunes.
(Custo desta publicação $ 3 706,00)
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

體 育 發 展 基 金

Lista

名 單
為履行關於給予私人及私立機構的財政資助的八月二十六
日第54/GM/97號批示，體育發展基金現公佈二零零九年第一季
度的資助表：

受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門婦女聯合總會

批准日期

撥給之金額

Data da

Montantes

autorização

atribuídos

17/02/2009

Associação Geral das Mulheres de Macau
澳門合氣道總會

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e
às instituições particulares, vem o Fundo de Desenvolvimento
Desportivo publicar a listagem dos apoios concedidos no 1.º trimestre do ano de 2009:

目的
Finalidades

$ 431,360.00 二零零九澳門婦女體育嘉年華。
Festival Desportivo das Mulheres de Macau 2009.

10/02/2009

Associação de Aikikai de Macau

$ 9,760.00 租場費。
Aluguer de instalações.

16/03/2009

$ 2,100.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

澳門射箭協會

16/03/2009

Associação de Arco e Flecha de Macau
澳門武術總會

$ 10,650.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

05/02/2009

Associação Geral de Wushu de Macau

$ 6,900.00 亞洲龍獅運動聯合會執委會擴大會議。
Reunião da expansão da Comissão Executiva
da Federação Asiática de Desportos de Leão e
de Dragão.

05/02/2009

$ 2,500.00 第 七 屆 粵 桂 港 澳 台 獅 王 爭 霸 賽 暨 夜 光 龍 邀 請
賽。
7.º Torneio de Dança de Dragão Iluminado e de
Leão por convites entre Guangdong, Guangxi,
Hong Kong, Macau e Chinese Taipei.

05/02/2009

$ 42,000.00 二零零九亞洲龍獅公開賽。
Campeonato Aberto de Dança de Dragão e de
Leão 2009.

13/03/2009

$ 6,300.00 二零零九年一至二月份大眾體育健身興趣班導
師薪金。
Salários dos instrutores do Desporto para Todos, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 2009.

16/03/2009

$ 242,605.00 二零零八年第二期固定資助。
2.ª tranche dos subsídios regulares de 2008.

16/03/2009

$ 249,715.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

20/03/2009

$ 696,000.00 聘請教練及助教。
Contratação de treinadores e treinadores adjuntos.

20/03/2009

$ 54,000.00 二零零九國際龍獅教練員及裁判員培訓班。
Curso de formação dos treinadores e juízes de
Dança de Dragão e de Leão 2009.

27/03/2009

$ 32,950.00 聘請教練。
Contratação de treinador.
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受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門田徑總會
Associacão Atletismo de Macau
中國澳門龍舟總會

批准日期

撥給之金額

Data da

Montantes

autorização

atribuídos
$ 24,091.00 聘請教練。

20/03/2009

$ 24,091.00

Contratação de treinador.

$ 308,000.00 聘請教練。

Associação de Barcos de
Dragão de Macau-China

目的
Finalidades

05/02/2009

19/02/2009

7657

Contratação de treinador.
10/03/2009

$ 25,000.00 資助辦公室之工程。
Subsídio para obras do gabinete.

16/03/2009

$ 22,925.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

20/03/2009

$ 1,006,600.00 二零零九澳門國際龍舟賽。
Organização da Regata Internacional de Barcos de Dragão em Macau 2009.

澳門桌球總會

16/03/2009

$ 25,075.00 二零零九年第一期固定資助。

Associação de Bilhar de Macau
中國澳門保齡球總會

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.
05/02/2009

$ 72,120.00 租場費。

Associação Geral de Bowling
de Macau-China

Aluguer de instalações.
16/02/2009

$ 72,000.00 資助保齡球總會青訓教練津貼。
Subsídios para treinador de juvenis de bowling.

27/02/2009

$ 72,700.00 場租費。

27/02/2009

$ 54,490.00

10/03/2009

$ 47,880.00

10/03/2009

$ 160,800.00

20/03/2009

$ 70,910.00

13/03/2009

$ 15,300.00 二零零九年一至二月份大眾體育健身興趣班導

Aluguer de instalações.

師薪金。
Salários dos instrutores do Desporto para Todos, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 2009.
27/03/2009

$ 44,411.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

澳門泰拳總會

16/03/2009

Associação de Boxe Tailandês
de Macau

$ 14,375.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

20/03/2009

$ 31,000.00 泰國拳國際裁判班。
Curso de formação de juízes de boxe tailandês.

澳門橋牌協會

17/02/2009

Associação de Bridge de Macau

$ 663,000.00 二 零 零 九 第 四 十 六 屆 太 平 洋 亞 洲 區 橋 牌 錦 標
賽——澳門。
46.º Campeonato de Bridge do Pacífico Ásia
2009 — Macau.

16/03/2009

$ 4,900.00 二零零九年第一期固定資助。
Atribuição de subsídios regulares às organizações desportivas.
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受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門獨木舟總會

批准日期

撥給之金額

Data da

Montantes

autorização

atribuídos

16/03/2009

$ 37,811.50 二零零九年第一期固定資助。

Associação de Canoagem de Macau
澳門單車總會

目的
Finalidades

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.
17/02/2009

$ 9,000.00 亞洲單車聯盟會議。

Associação de Ciclismo de Macau

Congresso da Federação Asiática de Ciclismo.
20/03/2009

$ 90,000.00 資助公路單車代表隊。
Subsídio para atletas da selecção de ciclismo.

20/03/2009

$ 16,000.00 公路單車集訓——備戰二零零九年大型賽事。
Treino de ciclismo — preparação para eventos
de grande envergadura de 2009.

27/03/2009

$ 70,985.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

澳門體育暨運動科學學會

16/03/2009

$ 1,942.00 二零零九年第一期固定資助。

Associação de Ciências de Desp. e Educação

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

Física de Macau
澳門聾人體育會

16/03/2009

$ 29,545.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

Associação de Desporto de Surdos de Macau
澳門足球總會

19/02/2009

$ 23,000.00 二零零九年東亞盃足球外圍賽。

Associação de Futebol de Macau

Fase preliminar da Taça da Ásia Oriental de
Futebol de 2010.
19/02/2009

$ 292,000.00 二零零九年足球集訓隊培訓資助。
Subsídio de treinos para a selecção de futebol
2009.

16/03/2009

$ 340,214.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

澳門體操總會

16/03/2009

$ 3,125.00 二零零九年第一期固定資助。

Associação de Ginástica Desportiva de Macau
澳門舉重協會

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.
19/02/2009

$ 1,816,000.00 資助舉重運動員訓練津貼及往國內集訓費用。

Associação de Halterofilismo de Macau

Atribuicão de subsídio para treino e apoio financeiro, aos jovens atletas de halterofilismo,
para um estágio China.
16/03/2009

$ 30,275.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

澳門柔道協會
Associação de Judo de Macau

05/02/2009

$ 10,500.00 租場費。
Aluguer de instalações.

10/03/2009

$ 8,300.00

17/02/2009

$ 5,000.00 二零零九香港國際柔道錦標賽。
Torneio Internacional de Judo de Hong Kong
2009.

16/03/2009

$ 47,365.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

20/03/2009

$ 270,000.00 聘請教練。
Contratação de treinador.
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受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門劍道總會

批准日期

撥給之金額

Data da

Montantes

autorização

atribuídos

16/03/2009

目的
Finalidades

$ 5,400.00 二零零九年第一期固定資助。

Associação de Kendo de Macau
新橋區坊眾互助會

7659

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.
20/03/2009

$ 96,000.00 公共體育設施網絡：配置輔導員。

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

Rede das Instalações Desportivas Públicas —

res do Bairro de San Kio

subsídios para auxiliares.

中國澳門游泳總會

05/02/2009

$ 2,000.00 日本公開短池游泳賽（二十五米）。

Associação de Natação
de Macau-China

Campeonato Aberto de Natação do Japão (25 M).
05/02/2009

$ 27,000.00 亞洲游泳聯會會員大會。
Reunião da Assembleia Geral da Federação
Asiática de Natação.

05/02/2009

$ 189,000.00 跳水代表隊赴珠海及廣州集訓（一 至六月）。
Estágio da selecção de salto para a água em
Zhuhai e Guangzhou (Janeiro a Junho).

17/02/2009

$ 2,000.00 世界跳水大獎賽——深圳。
Grande Prémio Mundial de Saltos para Água
— Etapa de Shenzhen.

13/03/2009

$ 246,825.00 二零零九年一至二月份大眾體育健身興趣班導
師薪金。
Salários dos instrutores do Desporto para Todos, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 2009.

20/03/2009

$ 1,524,000.00 資助代表隊。
Subsídio para selecção.

05/02/2009

$ 24,091.00 聘請教練。

20/03/2009

$ 24,091.00

27/03/2009

Contratação de treinador.

$ 4,427.30 教練旅費。
Viagem do treinador.

澳門雪屐總會

05/02/2009

$ 7,135.00 租場費。
Aluguer de instalações.

Associação de Patinagem de Macau
19/02/2009

$ 574,000.00 教練及技術組二零零九年資助。
Subsídio para monitores e equipa técnica da
selecção.

16/03/2009

$ 33,853.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

澳門乒乓球總會
Associação de Ping Pong de Macau

05/02/2009
19/02/2009

$ 58,500.00 聘請教練。
$ 192,000.00

Contratação de treinador.

05/02/2009

$ 41,000.00 聘請陪練員。

20/03/2009

$ 41,000.00

20/03/2009

Contratação de atletas para apoio nos treinos.

$ 5,000.00 亞洲青年乒乓球錦標賽（東亞區外圍賽）。
Campeonato Asiático de Juniores de Ténis-de-Mesa (fase preliminar da zona da Ásia Oriental).
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受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門壁球總會

批准日期

撥給之金額

Data da

Montantes

autorização

atribuídos

05/02/2009

目的
Finalidades

$ 9,000.00 第二十九屆亞洲壁球協會——週年大會。

Associação de Squash de Macau

29.º Congresso Anual da Federação Asiática de
Squash.
10/02/2009

$ 40,635.00 租場費。
Aluguer de instalações.

13/03/2009

$ 10,800.00 二零零九年一至二月份大眾體育健身興趣班導
師薪金。
Salários dos instrutores do Desporto para Todos, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 2009.

澳門跆拳道總會

17/02/2009

$ 372,000.00 資助全職教練及運動員。

Associação de Taekwondo
de Macau

Subsídio para treinador e atletas.
16/03/2009

$ 52,602.50 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

20/03/2009

$ 66,000.00 聘請教練。
Contratação de treinador.

澳門網球總會

19/02/2009

$ 180,000.00 聘請教練。

Associação de Ténis de Macau

Contratação de treinador.
13/03/2009

$ 45,300.00 二零零九年一至二月份大眾體育健身興趣班導
師薪金。
Salários dos instrutores do Desporto para Todos, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 2009.

27/03/2009

$ 84,325.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

中國澳門射擊總會
Associação de Tiro de Macau-China

05/02/2009

$ 65,297.00 租場費。

10/03/2009

$ 54,034.00

10/03/2009

Aluguer de instalações.

$ 271,000.00 二零零九國際射擊北京世界杯射擊賽及賽前集
訓。
Taça Mundial de Tiro de Pequim 2009 ISSF.

10/03/2009

$ 771,000.00 資助二零零九年射擊集訓隊。
Subsídio para selecção de Tiro 2009.

16/03/2009

$ 42,385.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

澳門風帆船總會

16/03/2009

Associação de Vela de Macau
中國澳門木球總會

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.
16/03/2009

Associação de Woodball de Macau-China
澳門象棋總會
Associação de Xadrez Chinês de Macau

$ 28,934.50 二零零九年第一期固定資助。

$ 6,090.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

16/03/2009

$ 40,491.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.
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受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門足毽康體運動協會

批准日期

撥給之金額

Data da

Montantes

autorização

atribuídos

19/02/2009

7661

目的
Finalidades

$ 20,000.00 二零零九年度活動計劃。

Associação Desportivo e Recreativo

Plano anual para o ano de 2009.

Shuttlecock de Macau
澳門專上學生體育聯會

17/02/2009

$ 15,000.00 亞洲大學生體育聯會會議。

Associação do Desporto Universitário de

Assembleia Geral da União Asiática do Des-

Macau

porto Universitário.
20/03/2009

$ 48,000.00 第二十五屆世界大學生運動會團長會議。
Reunião de chefe de missão da 25.ª Edição das
Universíadas.

27/03/2009

$ 53,701.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

澳門公務專業人員協會

20/03/2009

$ 50,000.00 二零零九年資助。

Associação dos Técnicos da Administração

Subsídio do ano de 2009.

Pública de Macau
澳門公職人員協會

20/03/2009

$ 50,000.00 二零零九年資助。

Associação dos Trabalhadores da Função

Subsídio do ano de 2009.

Pública de Macau
公務華員職工會

17/02/2009

$ 50,000.00 二零零九年資助。

Associação dos Trabalhadores da Função

Subsídio do ano de 2009.

Pública de Origem Chinesa
中國澳門汽車總會

05/02/2009

$ 34,000.00 參加 FIM 會議。

Associacão Geral de Automóvel de Macau-

Congresso do FIM.

-China
中國澳門手球總會
Associação Geral de Andebol
de Macau-China

21/01/2009

$ 6,085.00 場租費。

16/02/2009

$ 4,500.00

10/03/2009

$ 14,910.00

20/03/2009

$ 14,740.00

05/02/2009

$ 22,000.00 第十一屆澳港手球埠際賽。

Aluguer de instalações.

11.º Interport de Andebol entre Macau e Hong
Kong.
16/02/2009

$ 96,000.00 教練津貼。
Subsídio para treinador.

16/03/2009

$ 85,875.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

中國澳門籃球總會

05/02/2009

$ 7,000.00 第二屆粵港澳青少年籃球交流活動。

Associação Geral de Basquetebol de Macau-

2.º Intercâmbio de Basquetebol entre os Jovens

-China

de Guangdong, Hong Kong e Macau.
17/02/2009

$ 17,000.00 “大眾體育三人籃球賽”：工作人員津貼。
«Torneio de basquetebol de 3 do Desporto para
Todos»: subsídios aos trabalhadores.

10/03/2009

$ 1,236,100.00 租場費。
Aluguer de instalações.
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受資助實體
Entidades beneficiárias
中國澳門籃球總會
Associação Geral de Basquetebol de Macau-China

澳門體育舞蹈總會

批准日期

撥給之金額

Data da

Montantes

autorização

atribuídos

05/02/2009

目的
Finalidades

$ 21,999.60 聘請教練。
Contratação de treinador.

20/03/2009

$ 4,402.80

20/03/2009

$ 21,999.60

13/03/2009

$ 39,150.00 二零零九年一至二月份大眾體育健身興趣班導

Associação Geral de Dança Desportiva de

師薪金。

Macau

Salários dos instrutores do Desporto para Todos, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 2009.

澳門冰上運動總會

13/03/2009

$ 5,100.00 二零零九年一至二月份大眾體育健身興趣班導

Associação Geral de Desportos sobre o

師薪金。

Gelo de Macau

Salários dos instrutores do Desporto para Todos, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 2009.
20/03/2009

$ 35,000.00 二零零九北京 ISI 花樣溜冰賽。
Torneio de Patinagem Artística em Gelo de
Beijing 2009.

澳門門球總會

17/02/2009

$ 3,000.00 新春“賀歲杯”門球賽。
Torneio de Gatebol — Taça «Ano Novo Chinês».

Associação Geral de Gatebol
de Macau

13/03/2009

$ 18,800.00 二零零九年一至二月份大眾體育健身興趣班導
師薪金。
Salários dos instrutores do Desporto para Todos, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 2009.

16/03/2009

$ 33,200.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

澳門高爾夫球總會

16/03/2009

$ 45,219.50 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

Associação Geral de Golfe de Macau
中國澳門賽艇總會

16/03/2009

$ 28,925.00 二零零九年第一期固定資助。

Associação Geral de Remo
de Macau-China

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.
20/03/2009

$ 11,000.00 香港公開室內賽艇錦標賽。
Campeonato de Remo Indoor de Hong Kong.

中國澳門排球總會
Associação Geral de Voleibol
de Macau-China

澳門工會聯合總會

05/02/2009

$ 69,605.00 租場費。

17/02/2009

$ 2,700.00

10/03/2009

$ 1,800.00

20/03/2009

$ 69,730.00

20/03/2009

Associação Geral dos Operários de Macau

Aluguer de instalações.

$ 120,000.00 公共體育設施網絡：配置輔導員。
Rede das Instalações Desportivas Públicas —
subsídios para auxiliares.

澳門藤球總會
Associação Geral Sepak Takraw de Macau

16/03/2009

$ 17,450.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.
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受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門傷殘人士體育協會

批准日期

撥給之金額

Data da

Montantes

autorização

atribuídos

16/03/2009

Associação Recreativa dos Deficientes de

7663

目的
Finalidades

$ 57,071.50 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

Macau
澳門風箏會

16/03/2009

Clube de Papagaios de Macau
澳門欖球會

$ 2,000.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

17/02/2009

$ 16,000.00 亞洲欖球聯會會議。
Congresso da Federação Asiática de Râguebi.

Clube de Râguebi de Macau
16/03/2009

$ 4,400.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

20/03/2009

$ 53,000.00 馬尼拉國際十人欖球賽。
Torneio Internacional de Râguebi de 10s de
Manila.

澳門圍棋會

13/03/2009

Clube de Xadrez Wei Qi de Macau

$ 2,025.00 二零零九年一至二月份大眾體育健身興趣班導
師薪金。
Salários dos Instrutores do Desporto para Todos, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 2009.

中國澳門體育暨奧林匹克委員會

04/03/2009

Comité Olímpico e Desportivo de

$ 240,000.00 二零零九年度人事費用。
Contratação de funcionário em 2009.

Macau-China
澳門工聯體育委員會

13/03/2009

Conselho Desportivo da Associação Geral

$ 4,000.00 二零零九年一至二月份大眾體育健身興趣班導
師薪金。

dos Operários

Salários dos instrutores do Desporto para Todos, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 2009.
16/03/2009

$ 115,525.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

澳門羽毛球總會

17/02/2009

Federação de Badminton de Macau

$ 59,400.00 二零零九年資助運動員費用。
Subsídio para os atletas para o ano de 2009.

17/02/2009

$ 50,000.00 購買訓練器材。
Aquisição de equipamentos para treino.

19/02/2009

$ 1,264,000.00 資助兩名羽毛球運動員訓練津貼及往國內集訓
費用。
Atribuição de subsídio para treino e apoio financeiros aos jovens atletas de badminton para
a realização de estágio na China.

10/03/2009

$ 294,000.00 資助集訓隊教練。
Subsídio para os treinadores da selecção.

13/03/2009

$ 11,900.00 二零零九年一至二月份大眾體育健身興趣班導
師薪金。
Salários dos instrutores do Desporto para Todos, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 2009.
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受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門羽毛球總會

批准日期

撥給之金額

Data da

Montantes

autorização

atribuídos

20/03/2009

目的
Finalidades

$ 81,000.00 二零零九年全英羽毛球公開賽。

Federação de Badminton de Macau

Torneio Aberto Internacional de Badminton na
Inglaterra 2009.
27/03/2009

$ 104,465.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

澳門空手道聯盟
Federação de Karate-Do de Macau

21/01/2009

$ 8,400.00 場租費。

21/01/2009

$ 12,440.00

21/01/2009

$ 17,800.00

21/01/2009

$ 17,240.00

21/01/2009

$ 21,560.00

20/03/2009

Aluguer de instalações.

$ 7,000.00 二零零九香港國際空手道賽。
Torneio Internacional de Karate-Do de Hong
Kong 2009.

中國澳門釣魚體育總會

16/03/2009

Federação de Pesca Desportiva de

$ 12,575.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

Macau - China
澳門國際象棋總會

27/03/2009

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

Grupo de Xadrez de Macau
澳門IPSC總會

27/03/2009

IPSC Macau Association
澳門特殊奧運會

$ 16,845.00 二零零九年第一期固定資助。

$ 18,945.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

05/02/2009

Macau Special Olympics

$ 106,000.00 二零零九特奧冬季世界運動會。
Jogo Mundial de Inverno de «Special Olympics» de 2009.

10/03/2009

$ 4,500.00 第三十三屆香港特殊奧運會埠際賽。
33.º Interport de MSO com Hong Kong.

13/03/2009

$ 2,700.00 二零零九年一至二月份大眾體育健身興趣班導
師薪金。
Salários dos instrutores do Desporto para Todos, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 2009.

16/03/2009

$ 41,075.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

澳門體育記者協會

20/03/2009

Macau Sports Press Association

$ 33,000.00 國際體育記者聯盟會員大會。
Congresso da Federação Internacional de Jornalistas dos Assuntos Desportivos.

澳門特區劍道連盟

20/03/2009

$ 5,100.00 第九屆香港亞洲公開劍道錦標賽。

União Geral das Associações de Kendo da

9.º Campeonato Aberto da Ásia de Kendo de

R.A.E.M.

Hong Kong.
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受資助實體
Entidades beneficiárias
澳門長者體育總會

批准日期

撥給之金額

Data da

Montantes

autorização

atribuídos

17/02/2009

7665

目的
Finalidades

$ 30,000.00 中老年大眾體育工作研討會及大眾體育交流運

União Geral das Associações Desportivas

動會。

dos Idosos de Macau

Seminário de Discussão sobre trabalhos de
Desporto para Todos de adultos e veteranos, e
Jogos de Intercâmbio de Desportos para Todos.
16/03/2009

$ 43,525.00 二零零九年第一期固定資助。
1.ª tranche dos subsídios regulares de 2009.

Palmiro Jorge do Rosario

05/02/2009

$ 6,000.00 『澳門體育活動』專題攝影比賽二零零八頒獎

Pun Tak Cheong

05/02/2009

$ 1,000.00

何駿彥

05/02/2009

Concurso Fotográfico «Desporto em Macau»
$ 1,000.00 2008.

吳海祺

05/02/2009

$ 2,000.00

吳華錚

05/02/2009

$ 1,000.00

李飛

05/02/2009

$ 1,000.00

杜志堅

05/02/2009

$ 6,000.00

林壽華

05/02/2009

$ 11,000.00

張振鴻

05/02/2009

$ 1,000.00

梁頌邦

05/02/2009

$ 1,000.00

郭劍華

05/02/2009

$ 12,000.00

麥慶堅

05/02/2009

$ 1,000.00

黃宇豪

05/02/2009

$ 2,000.00

黃崢雯

05/02/2009

$ 5,000.00

楊家成

05/02/2009

$ 1,000.00

葉展華

05/02/2009

$ 2,000.00

鄧俊成

05/02/2009

$ 7,000.00

鄧啟倫

05/02/2009

$ 2,000.00

盧嘉偉

05/02/2009

$ 1,000.00

鄺振威

05/02/2009

$ 1,000.00

任彥兵

07/01/2009

$ 25,000.00 發放獎金予二零零八年獲取優異成績之運動員

Ren Yanbing
朱志偉

及教練員。
07/01/2009

$ 50,000.00

Chu Chi Wai
朱奮發

07/01/2009

$ 55,000.00

07/01/2009

$ 110,000.00

07/01/2009

$ 55,000.00

Ho Si Hang
梁洪敏
Leong Hong Man

Atribuição de prémio pecuniário de alta competição aos atletas e treinadores com excelentes
resultados em 2008.

Chu Fan Fat
何司行

暨作品展覽。
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受資助實體
Entidades beneficiárias

批准日期

撥給之金額

Data da

Montantes

autorização

atribuídos

07/01/2009

馮燕虹

目的
Finalidades

$ 40,000.00 發放獎金予二零零八年獲取優異成績之運動員

Fong In Hong

及教練員。

黃文坤

07/01/2009

$ 50,000.00 Atribuição de prémio pecuniário de alta competição aos atletas e treinadores com excelentes

07/01/2009

$ 50,000.00

Wong Man Kuan
溫家樂

resultados em 2008.

Van Ka Lok

總額
Total

Fundo de Desenvolvimento Desportivo, aos 29 de Maio de
2009.

二零零九年五月二十九日於體育發展基金
行政管理委員會主席

$ 18,516,270.80

黃有力

O Presidente do Conselho Administrativo, Vong Iao Lek.

（是項刊登費用為 $22,183.00）

(Custo desta publicação $ 22 183,00)

土 地 工 務 運 輸 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

名 單
Lista
土地工務運輸局為填補人員編制內行政文員組別第一職階
首席行政文員三缺，經於二零零九年三月二十五日第十二期
《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方
式進行的一般晉升開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：
合格應考人：

分

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso,
documental, condicionado, para o preenchimento de três lugares de oficial administrativo principal, 1.º escalão, da carreira
de oficial administrativo do quadro de pessoal da Direcção dos
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, aberto por
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 12, II Série, de 25 de Março de 2009:
valores

1.º Juliana Osorio Correia Lemos.................................8.56

Candidatos aprovados:

2.º Olivia Gregorio Madeira .........................................8.52

1.º Juliana Osorio Correia Lemos........................................8,56

3.º Olivia Lam Brito da Rosa ........................................7.86

2.º Olivia Gregorio Madeira.................................................8,52

按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

3.º Olivia Lam Brito da Rosa...............................................7,86

二十八日第62/98/M號法令修訂之《澳門公共行政工作人員通
則》第六十八條的規定，應考人可自本名單公佈之日起計十個
工作天內向核准開考的實體提起訴願。
（經二零零九年五月二十一日運輸工務司司長的批示確認）

二零零九年五月二十五日於土地工務運輸局

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os candidatos podem interpor recurso da presente lista à entidade competente,
no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Transportes e Obras Públicas, de 21 de Maio de 2009).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes,
aos 25 de Maio de 2009.

典試委員會：
主席：科長 Ana Izabel Machon

O Júri:

正選委員：特級技術輔導員

Presidente: Ana Izabel Machon, chefe de secção.

李文煒

Vogal efectivo: Lei Man Vai, adjunto-técnico especialista.
候補委員：首席行政文員

袁明偉

（是項刊登費用為 $1,361.00）

Vogal suplente: Iun Meng Wai, oficial administrativo principal.
(Custo desta publicação $ 1 361,00)

N.º 22 — 3-6-2009

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

港 務 局

CAPITANIA DOS PORTOS

名 單

Lista

港務局為填補人員編制內專業技術員組別第一職階特級技
術輔導員一缺，經於二零零九年三月二十五日第十二期《澳門
特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件方式進行限制性普
通晉升開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：
合格准考人：

分

朱國臻 ..............................................................................7.79
按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准的現行《澳門公
共行政工作人員通則》第六十八條的規定，准考人可自本名單
公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴願。
（運輸工務司司長於二零零九年五月十五日批示確認）

7667

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental,
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar de
adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, do grupo de pessoal
técnico-profissional do quadro de pessoal da Capitania dos Portos, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 25 de Março de 2009:
Candidato aprovado:

valores

Chu Kuok Chon.....................................................................7,79
Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da
Administração Pública de Macau (ETAPM), vigente, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, o candidato
pode interpor recurso da presente lista à entidade competente,
no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os

二零零九年五月四日於港務局

Capitania dos Portos, aos 4 de Maio de 2009.

典試委員會：
主席：處長

Transportes e Obras Públicas, de 15 de Maio de 2009).

O Júri:

唐玉萍

Presidente: Tong Iok Peng, chefe de divisão.
委員：特級技術輔導員

林衛邦

特級技術輔導員

楊永平

（是項刊登費用為 $1,184.00）

Vogais: Lam Wai Pong, adjunto-técnico especialista; e
Ieong Weng Peng, adjunto-técnico especialista.
(Custo desta publicação $ 1 184,00)

