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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

澳門特別行政區

政府機關通告及公告

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA
通 告
Aviso
商標之保護
Protecção de Marca
申請
Pedido
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第十條、第二百一十條及第二百一十一條第一款的規定，公
佈下列在澳門特別行政區提出的商標註冊申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。
De acordo com os artigos 10.º, 210.º e n.º 1 do artigo 211.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
a seguir se publica(m) o(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM e que, a partir da data da publicação deste aviso, começa a
contar-se o prazo de dois meses para apresentação de reclamações.

[210] 編號 N.º

:

N/076058

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/06/11

[730] 申請人 Requerente

:

鄭樂雄

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心10樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

三氯甲烷，三碘甲烷，中國人參製品，中式營養食品（藥用），中式營養飲品（藥用），中式醫藥
營養品，中樞神經系統用藥，中樞神經系統用藥劑，草藥，中草藥膏，中草藥藥油，中草藥製成
品，中藥成藥，中藥成藥口服液，中藥成藥沖劑，中藥成藥膏布，中藥散，中藥材湯包，中藥沐浴
露，中藥油，中藥眼滴劑，中藥藥材，中藥藥膏，中藥藥酒，中藥製劑，中藥製粉，中藥貼，中藥
酒製劑，中藥飲片，乳糖，乳脂，乾癬藥劑，乾製藥用菌，人參，人參製品（口服液），人參製品
（片劑），人參製品（粉劑），人參製品（顆粒劑），人參靈芝孢子粉（藥用食品），人工受精用精
液，人用中藥製劑，人用和獸用微量元素製劑，人用局部性抗黴菌藥品，人用微量元素製劑，人
用殺菌劑，人用生物製劑，人用疫苗，人用荷爾蒙，人用藥，人用藥品，人用藥油，人用防蚊液，人
用驅蚊貼片，代用血漿，以礦物質為主的健康食品補充劑，以維他命為主的健康食品補充劑，
伽瑪血球蛋白製劑，便秘舒緩劑，保健茶包（中草藥），假牙用瓷料，假牙黏合劑，假牙黏膠劑，
健康營養食品（醫藥用），健康補品（中草藥），健康食品添加劑（醫用），健神經劑，催生劑，傷
風感冒製劑，傷風油，免疫試驗用藥品，免疫調節藥劑，內服中成藥品，內服保健藥丸（醫用），
內服及外用藥酒，冰箱用吸味包，冰箱除臭劑（去味劑），凍傷用藥劑，凍傷用藥膏，凍傷藥膏，
凍瘡製劑，出牙劑，分析及醫學用稀釋藥劑，利尿劑，助消化之胰島激素補充劑，動物用含藥性
洗滌劑，動物用殺菌劑，動物用消毒劑，動物用藥品，動物用衛生製劑，動物用防寄生蟲套圈，
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動物用防寄生蟲頸圈，動物蹄用膠合劑，動物蹄用膠黏劑，包紥繃帶，包紮傷口用繃帶，化學原
料藥，化學盥洗室用消毒劑，化學藥物製劑，化學避孕劑，化學驅蟲驅蚊劑，北美黃連堿，卵磷
脂粉（藥用），卵磷脂顆粒（藥用），去濕茶，去頭皮屑的藥物製劑，參花消渴茶，參茸，參茸製
品，及靈芝孢子粉（醫用），口服用胎盤素膠囊（醫用），口服疫苗（醫用），口服藥液，口瘡及飛
滋治療蜜劑，口腔止痛劑，口腔消炎劑，古拉爾氏水（稀次醋酸鉛溶液），可卡因，可調節血脂
藥，各類男女催情醫藥，吊膿膏，含汞藥劑，含礦物質之營養補充品，含維他命之營養補充品，
含蛋白質之營養添加劑（藥用），含蛋白質之營養粉（藥用），含蛋白質乳劑（藥用），含酵母菌
之樟芝營養補充劑（藥用），含長白山人參成份的醫用營養食品，含鴉片製劑，吸收式失禁用尿
布褲，咳嗽糖漿（藥用），咳嗽藥糖（藥用），哺乳用墊，唾液刺激藥品，喘咳膏，嗅鹽，器官治
療劑，土壤消毒劑，土壤消毒製劑，坐瘡藥劑，培養細菌用的溶劑，培養細菌用肉湯，填塞牙孔
用料，填塞牙模用料，填牙材料，外傷藥用棉，外用中藥止痛噴劑，外用擦劑（醫用），外用藥
油，外用藥物，外用藥膏，外科包紮物，外科和矯形用黏固劑，外科或整型外科用骨頭結合物，
外科手術用布（織物），外科手術用無菌布，外科手術用通氣膠布，外科敷料，外科用潤滑軟膏
（醫用），外科用紗布，外科用織物，外科用肩繃帶，外科移植物（活組織），大蒜油丸（醫用），
大蒜油粉（醫用），大蒜精膠囊（醫用），大豆異黃酮，天然卵磷脂，天然大蒜精（藥用），天然營
養補充劑（藥用），失禁吸收襯褲，失禁用尿布，失禁用尿褲，女性衛生巾，女性衛生用品，婦女
陰道灌洗藥劑，嬰兒乳粉，嬰兒奶粉，嬰兒用含乳麵粉，嬰兒米粉，嬰兒豆奶粉，嬰兒食品，嬰
兒食品罐頭，嬰兒食物，嬰兒麥粉，安眠藥，安神藥劑，小麥黑穗病化學處理劑，尼古丁減除劑
（醫用），山藥粉（藥用），已裝藥急救箱，巴豆莖皮，幼蟲驅除劑，強心劑（醫用），微生物用營
養物質，心臟血管用藥，心臟顯影劑，心電圖描記器電極用化學導體，急救箱（備好藥的），感冒
傷風素（膠囊），感冒液，懷孕診斷用化學劑，懷孕診斷用化學製劑，成人紙尿褲，成人紙尿片，
戒煙助劑，戒煙口嚼藥錠，打蟲藥，抑制黴菌生長藥劑，抑菌護手膜（藥用），抗厭氧性藥品，抗
嘔劑，抗尿酸劑，抗帕金森症藥劑，抗心律不整劑，抗心律不整藥品，抗心絞痛劑，抗惡性腫瘤
劑，抗憂鬱藥劑，抗氧化營養補充劑，抗氧化藥劑，抗汗藥劑，抗潰瘍藥劑，抗濾過性病原體藥
劑，抗牙周病治療劑，抗生素，抗病毒藥劑，抗痙孿藥，抗痢疾藥劑，抗瘧疾藥劑，抗癌劑，抗癲
癇藥，抗癲癇藥劑，抗組織胺藥劑，抗結核病藥劑，抗菌素，抗血液栓塞劑，抗過敏藥劑，抗隱
花植物製劑，抗風濕病圈環，抗高血壓藥品，抗齲齒藥劑，拇囊炎襯墊，捕蒼蠅用黏膠，捕蠅黏
膠劑，排毒丸（醫用），排毒生肌膏（膏藥），排汗藥，控制皮膚色素之生理藥物，提神藥劑，提
高人體免疫力的的保健食品（醫用），搽劑，支氣管擴張劑（藥用），支氣管擴張製劑，放射性藥
品，放射線用造影劑（醫用），散劑（藥用），整腸劑，敷料紗布，敷藥用材料，斑蝥粉，月經墊，
月經帶，月經栓，月經用墊，月經用止血棉，月經短內褲，月經繃帶，月經衞生用品，月見草油膠囊
（藥用），杏仁、薄荷糖為主要原料製成的保健食品（醫用），枇杷汁（藥用），枇杷膏（藥用），
枇杷露（藥用），果寡糖漿（藥用），栓劑，棉球（醫用），棉花（醫用），棉花棒（醫用），棒狀硫
黃（消毒劑），植物纖維減肥片（藥用），樟腦丸，樟腦油（醫用），樟芝營養滋潤劑（醫用），樟
芝營養補充品（醫用），樟芝片（醫用），樟芝發酵液（醫用），樟芝粉末（醫用），樟芝粒（醫
用），樟芝精（醫用），樟芝膠囊（醫用），樟芝茶（醫用），樟芝錠（醫用），樟芝降血糖（醫用），
橡皮膏，止咳丸，止咳劑，止咳露，止汗劑，止瀉劑，止痙攣病藥，止痛劑，止痛油，止痛膏，止痛
藥，止痛製劑，止癢丸，止癢水，止血劑，止血散，止血栓，止血用藥劑，止血藥，止血藥條，殺寄
生蟲劑，殺寄生蟲藥，殺微生物劑，殺滅有害動物製劑,殺真菌劑，殺精子劑，殺菌劑，殺菌啫
喱，殺菌濕紙巾，殺菌用品，殺蟎劑，殺蟲劑，殺蟲噴霧劑，殺蟲產品，殺蟲藥片，殺蟲藥粒，殺
鼠劑，毒藥，毛髮促生劑，氣喘茶，氧氣浴盆，氨基酸溶液，水劑（藥用化學製劑），汗足藥，汞
軟膏，污物消毒劑，汽車芳香劑，油劑（傷風油），油劑（清涼油），油劑（風濕油），治咳嗽藥，
治小麥枯萎病（黑穗病）的化學製劑，治氣喘藥，治燙傷油膏，治疣藥筆，治痔劑，治療中樞神
經異常製劑，治療乳癌之藥品，治療人類耳疾用藥品，治療便秘的藥物，治療凝血素元過低之
藥品，治療呼吸器官藥物，治療喉嚨不適之膠囊，治療官能性勃起障礙之藥品，治療心律不整
之藥劑，治療心臟血管疾病之藥劑，治療新陳代謝治劑，治療曬傷軟膏，治療淋浴用海水，治療
燒傷液劑紗布，治療燒傷液製劑，治療燒傷製劑，治療牙齒藥劑，治療皮膚病之藥劑，治療血管
疾病用血漿補強對抗劑，治療身體痿症的中成藥，治療青春痘藥劑，治療頭皮藥劑，治療風濕
用環，治糖尿病藥劑，治花柳劑，治葡蚜用化學製劑，治藤蔓病化學藥劑，治遺尿劑，治頭痛藥
品，治頭痛藥條，治頭皮屑的藥劑，治風濕藥劑，治骨軟劑，泥敷劑，注射用胎盤素（醫用），注
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射用葡萄糖（醫用），注射疫苗（醫用），洋參沖劑，洋地黃甘，洗浴藥劑，洗腎藥劑，浴用氧氣，
浴用治療劑，浴用泥漿，海洋生物鈣（藥用），海藻片（藥用），浸製藥液，浸泡藥劑，浸藥液的
薄紙，浸藥液的衛生紙，浸製藥液，消化劑（藥用），消毒丸（膠囊）（藥用），消毒劑，消毒啫
喱，消毒棉，消毒水，消毒用品，消毒紙巾，消毒藥水，消滅有害動物製劑，消滅有害植物製劑，
消炎劑，消炎藥水，消炎製劑，消炎鎮痛劑，消炎鎮痛貼布，消痔丸，消肝丸（藥用），消腫膏，消
除靜脈腫脹劑，淋巴液製劑（藥用），淋巴球T細胞單株抗體（藥用），淨化劑，淨化製劑（藥
用），深海鮭魚油，清涼油（醫用），添加劑（醫用），清除橡皮膏溶劑，減肥用藥劑，減肥茶（醫
用），減肥藥，減肥降脂丸（藥用），溫泉水，滅乾朽真菌製劑,滅幼蟲劑，滅微生物劑，滅蠅劑，
滅鼠劑，滋補品（藥用），漂白粉（消毒），口劑（藥用），漱口水（藥用），潤腸通便的口服液（粉
劑）（藥用），潤腸通便的口服液（顆粒劑）（藥用），濃縮藥粉，濃縮蛋白質粉（藥用），濕疹藥
劑，瀉劑，瀉藥，灌腸劑，炭纖維移植活體素，烏頭堿，煙熏錠劑，煙精（殺蟲劑），無菌試劑
（醫療用），煎好的藥，薰蒸棒，薰蒸用棍，薰蒸香錠，燒傷治療藥劑，燙火藥品，營養滋補劑
（藥用），營養片（藥用），營養補充劑（藥用），營養補充品（藥用），營養補充膠囊（藥用），
營養補劑（藥用），營養補助劑（藥用），營養食品（藥用），營養食品補充物（藥用），片劑（藥
用化學製劑），牙填料，牙填料劑，牙根管治療劑，牙模用料，牙洞填充物，牙用光潔劑，牙用氟
化藥物，牙用研磨粉，牙用黏合劑，牙科光潔劑，牙科用印模材料，牙科用橡膠，牙科用汞化物，
牙科用汞合金，牙科用研磨劑，牙科用黏固粉，牙科用黏膠劑，牙科用藥，牙科用藥劑，牙科用貴
重金屬合金，牙科用金汞合金，牙科用麻醉劑，牙蠟，醫用造型蠟，牙醫製模用蠟，牙齒生長促
進劑，牙齒黏膠劑，牙齒結石用藥劑，牛初乳片（藥用），牛痘疫苗，牛蠅驅除用油（藥用），牲
畜用洗滌劑，狗用洗淨藥劑，狗用洗滌劑，狗用洗滌液，狗用藥水，狗用驅蟲劑，狗用驅蟲藥，猴
棗散（醫用），獸用化學製劑（醫用），獸用氨基酸，獸用洗滌劑，獸用衛生用品，獸用衛生製劑
（醫用），獸藥，獸醫用化學製劑，獸醫用油脂，獸醫用洗液，獸醫用生物製劑，獸醫用藥，獸醫
用製劑，獸醫用酶，獸醫用酶製劑，玉屏風散（藥用），王漿（醫用），玫瑰花（藥用），珍珠層粉
（藥用），珍珠粉（藥用），球根牽牛製瀉藥，環境衛生用消毒劑，甘汞，甘油磷酸酯，甘草（藥
用），甘香酒（藥物製劑），生化藥品，生物藥品，生理用襯墊，生髮丸（藥用），生髮水（藥用），
生髮精（藥用），生髮膏（藥用），生髮藥水（藥用），礦物質營養補充品，礦物食品添加劑，祛
風活絡油（藥油），神經安定劑（藥用），神經強健劑（藥用），神經性頭痛藥品，穀類加工的副
產品（醫用），空氣淨化劑，空氣淨化製劑，空氣清新劑，空氣清淨劑，空氣清潔劑，竹醋液（醫
用），節食或醫藥用澱粉，黏蠅紙，黏蠅膠，糖尿病人食用麵包，糖尿病患者用之營養物（醫
用），糜爛性毒劑，紅藥水，紅血球素，納豆膠囊，純中藥空氣殺菌劑，純靈芝破壁孢子粉（醫
用），細菌培養劑，細菌培養媒介，細菌毒藥，絆創膏（藥用），經皮輸給之麻醉劑，綜合礦物質
製劑，綜合維他命，綠藻片（藥用），綠藻粉（藥用），綠藻粒（藥用），綠藻錠（藥用），維他命
丸，維他命健康產品，維他命劑，維他命片，維他命膠囊，維他命補充劑，維他命鈣片，維生素製
劑，緊身內褲襯裡（衛生用），緩和便秘的藥物，縫合皮膚傷口用膠布，縮子宮藥（醫用），繃
帶，繃敷材料（醫用），繃敷藥品，纖維減肥粉（醫用），耳用滴劑（藥用），肉蓗蓉（藥用），肉食
果蔬罐頭（嬰兒用），肌肉關節疼痛治痛功效的藥油，肌肉鬆弛劑（藥用），肝炎檢驗試劑，肝臟
保護藥劑，肝藥，肥皂樟腦搽劑，胃丸，胃乳（醫用），胃藥，胎盤素膠囊（醫用），胎盤誘導藥
（醫用），胡蘿蔔素（醫用），胰島素製劑（醫用），胺基酸製劑（醫用），能吸附的填塞物，脈管
擴大劑（醫用），脫脂棉，腎氣丹（醫用），腐蝕性筆，腦保健品（醫用），腳戴除雞眼環，腳用止
汗劑，腸胃中成藥品，腹膜滲析藥液，膏劑（藥用），膏布（藥用），膏藥，膠囊（藥用），膠布，膠
布石膏，膽汁排泄藥，臟器保存灌流液之人工血液（醫用），臟器治療劑（醫用），臨床用脂質注
射液（醫用），臨床試驗用製劑（醫用），興奮劑（醫用），芥子敷劑紙，芥子泥敷劑，芥子膏藥，
芥子膏藥紙，芥末膏藥，花旗參，花粉類營養品（醫用），芳香劑，苦茶油丸（醫用），茶劑（藥
用），茶包（藥用），草本製品（藥用），草藥，草藥茶（藥用），草藥製品（藥用），荷爾蒙製劑
（醫用），菇蕈多醣體膠囊（藥用），菇蕈菌絲體膠囊（藥用），菝葜（醫用），葡萄籽精華素（藥
用），蒽油（殺寄生蟲用），薄荷油（醫用），薄荷精（醫用），薄荷腦（醫用），薄荷醇，薰香片
（中草藥），藍藻（螺旋藻片）（藥用），藍藻片（藥用），藍藻粉（藥用），藍藻粒（藥用），藍藻
精（藥用），藍藻錠（藥用），藥品膠囊，藥散，藥材，藥枕，藥水，藥油，藥浴用海水，藥浸棗，藥
片，藥物膠囊，藥物飲料，藥用乙醚，藥用乙醛，藥用乙醛（中醫藥藥酒），藥用保健營養產品，
藥用兒茶，藥用助消化劑，藥用化學製劑，藥用口服液，藥用口香糖，藥用喉片，藥用喉糖，藥用
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噴劑，藥用大黃根，藥用小蘇打，藥用或醫用水劑，藥用或醫用片劑，藥用或醫用膏劑，藥用或醫
用貼劑，藥用或醫用酊劑，藥用搽劑，藥用木炭，藥用杏仁乳，藥用松節油，藥用栓劑，藥用根塊
植物，藥用桉樹，藥用桉樹腦，藥用棓酸，藥用植物，藥用植物根，藥用植物飲品，藥用樹皮，藥
用氧化鎂，藥用氨基酸，藥用水合氯醛，藥用沉澱泥，藥用消毒劑，藥用溴，藥用營養品，藥用營
養食品，藥用片劑，藥用牛奶酵素，藥用甘草粉，藥用甲醛，藥用的草藥飲料，藥用皮膚膏，藥用
真菌提取物，藥用硝酸氧鉍，藥用硫華，藥用碘，藥用碘化物，藥用竹醋液，藥用糖，藥用糖果，
藥用纖維素脂，藥用纖維素醚，藥用纖體健康食品，藥用膏劑，藥用膠，藥用膠丸，藥用膠囊，藥
用膠布，藥用膠棉，藥用芥末，藥用苛性鹼，藥用茶，藥用茶包，藥用草藥，藥用草藥茶，藥用蛇
麻子浸膏，藥用蛇麻腺，藥用補身食品，藥用護膚劑，藥用軟膏，藥用鄰甲氧基苯酚，藥用酒，藥
用酒石乳劑，藥用酯，藥用酵素，藥用酸，藥用醋酸乳，藥用醋酸鹽，藥用針劑，藥用鈉鹽，藥用
鉍製劑，藥用錠劑，藥用鎮靜油，藥用食品，藥用飲料，藥用香料，藥用魚粉，藥用鷄精，藥用鹼
性碘化物，藥用麥角，藥用麵粉，藥用龍膽，藥粉，藥膏，藥膏藥品，藥膠囊，藥茶，藥草，藥草
製品，藥製糖果，藥製糖果（醫用），藥貼，藥貼膠布，藥酒，蘆薈（醫用），蟲草精（醫用），蚊怕
水，蚊香，蛋白牛奶，蛋白質之營養添加劑（醫用），蛋白質營養補充品（醫用），蛋白質片（醫
用），蛋白質粉（醫用），蜂王精（醫用），蜂皇漿（醫用）,蜂膠（醫用），蜂蜜（醫用），蟲草精華
（醫用），蟲草膠囊（醫用），血液製品（醫用），血清，血清療法用藥劑，血清醫療藥劑，血漿，
血球蛋白注射劑（醫用），血管收縮劑（醫用），血紅蛋白，血紅蛋白元，血色蛋白元，衛生墊，衛
生女褲，衛生栓，衛生棉，衛生棉墊，衛生棉條，衛生止血棉塞，衛生毛巾帶（毛巾），衛生消毒
劑，衛生球，衛生用品及藥品，衛生短內褲，衛生緊身內褲，衛生繃帶，衛生藥品，衛生襯褲，衛
生護墊，衣服和紡織品用除臭劑，補健藥，補充營養品（藥用），補充營養飲料（藥用），補劑
（藥用），補品（藥用），補牙材料，補牙材料牙燭，補腎丸，補藥（醫用），補藥（藥），補血丸
（醫用），補血劑（醫用），製微生物用培養物，複合氨基酸片（醫用），複合維生素B片，複合維
生素C片，西洋參製品，西藥，西藥之原料藥，西藥劑，西藥品，西藥藥丸，西藥藥膏布，解毒丸
（醫用），解毒片（醫用），解熱劑，解熱藥劑，解熱退燒劑，調節血壓的茶葉製品（醫用），調經
丸，護墊，護膚藥劑，貼劑（藥用化學製劑），貼劑（醫用），賴氨酸鹽（醫用），贅瘤預防劑（醫
用），超音波診斷用傳導液，跌打擦劑，跌打膏藥，跌打藥丸，跌打藥油，跌打酒，跌打酒（藥
用），跌打風濕膏（膏藥），車用香座，輕便藥箱（已裝藥的），輕瀉劑，農藥，退燒藥，通便劑，
通氣膠布，造血劑，避孕栓劑，避孕藥，酸痛跌打損傷敷藥，醫學用試管內診斷劑，醫用X光造
影劑，醫用三碘甲烷，醫用佐藥，醫用健康營養食品，醫用催乾劑，醫用冷敷貼布，醫用凝膠，醫
用礦脂，醫用化學製劑，醫用南美牛奶菜的乾皮，醫用卵磷脂，醫用去垢劑，醫用及獸醫用細菌
學研究製劑，醫用及獸醫用細菌製劑，醫用口服液，醫用口服藥品，醫用口香糖，醫用同位素，醫
用喹啉，醫用填料，醫用奎寧，醫用安果斯都拉樹皮，醫用微生物培養劑，醫用或獸醫用化學試
劑，醫用或獸醫用微生物培養基，醫用或獸醫用微生物培養體，醫用或獸醫用微生物製劑，醫用
手鐲，醫用指環，醫用放射性物質，醫用敷料，醫用栓劑，醫用棉，醫用棉絨，醫用樟腦，醫用樟
腦油，醫用橡皮膏，醫用檢查用水溶性潤膚凍膏，醫用止痛製劑，醫用氣體，醫用氧，醫用水蛭，
醫用油，醫用油脂，醫用浴劑，醫用浸液，醫用淋浴鹽，醫用減肥茶，醫用漱口劑，醫用漱口水，
醫用潤髮脂，醫用澱粉酶，醫用激素，醫用煙藥草，醫用無煙草香煙，醫用無煙葉香煙，醫用煙
燻草藥，醫用煙草藥，醫用薰蒸製劑，醫用營養品，醫用營養添加劑，醫用營養物品，醫用營養
補充品，醫用營養食品，醫用營養食物，醫用營養飲料，醫用牙用光潔劑，醫用甘油，醫用生物
製劑，醫用生物鹼，醫用發酵乳劑，醫用白朊製劑，醫用白朊食品，醫用眼罩，醫用破斧木，醫用
碘酊，醫用礦泉水，醫用糖果，醫用糖漿，醫用繃帶，醫用膠，醫用膠布，醫用膠帶，醫用芥子油，
醫用芥末軟膏，醫用苦木藥，醫用茴香，醫用葡萄糖，醫用蓖麻油，醫用薄荷，醫用藤黃，醫用藥
丸，醫用藥油，醫用藥物，醫用藥膏，醫用藥草，醫用蛋白質，醫用血，醫用衛生製劑，醫用製藥，
醫用角叉菜，醫用診斷劑，醫用診斷製劑，醫用過氧化氫，醫用酒石，醫用酒精，醫用酚（苯），
醫用酵素，醫用酶，醫用酶製劑，醫用金雞納樹皮，醫用針劑，醫用鉀鹽，醫用鐳，醫用陀螺狀羯
布羅香油（香膏），醫用雜酚油，醫用電解質製劑，醫用頭痛藥品，醫用頭髮增長劑，醫用食慾
抑制劑，醫用食物營養製劑，醫用食用營養製劑，醫用飼料添加劑，醫用香煙，醫用香膏，醫用
骨筋藥丸，醫用鹽，醫用麝香草酚，醫用麥乳精飲料，醫用鼴鼠皮，醫用X光造影劑，醫療用凝
膠，醫療用口腔洗淨劑，醫療用古柯鹼，醫療用塞藥，醫療用微生物用營養物質，醫療用放射性
物質，醫療用放射線造影劑，醫療用斑蝥酸鹽粉，醫療用杏仁乳劑，醫療用橡皮膏，醫療用氣
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體，醫療用氯化銨錠劑，醫療用油，醫療用洗淨劑，醫療用浴劑，醫療用浴泥，醫療用浴鹽，醫療
用消化劑，醫療用溫泉水，醫療用烏頭鹼，醫療用煙草，醫療用石灰製劑，醫療用碘，醫療用碘
酊，醫療用磷酸甘油，醫療用礦泉水，醫療用糖，醫療用紗布，醫療用膠，醫療用膠帶，醫療用芥
末油，醫療用茴香，醫療用荷爾蒙，醫療用葡萄糖，醫療用血液，醫療用衛生輔助材料及用品，
醫療用製酸劑，醫療用診斷劑，醫療用造影劑，醫療用酒石，醫療用酒精，醫療用鎮痛軟膏，醫
療用雪茄，醫療用顯影劑，醫療用香膠製劑，醫療用骨頭結合劑，醫療用鹽，醫療用麥芽乳，醫
療用黴菌，醫療診斷用造影劑，醫療食品，醫藥，醫藥中間體，醫藥丸，醫藥原藥，醫藥擦劑，醫
藥敷料，醫藥松節油，醫藥營養品，醫藥用乾製食用菌，醫藥用亞麻仁（粉），醫藥用亞麻子，醫
藥用亞麻子餅粉，醫藥用保健飲品，醫藥用品，醫藥用日曬傷劑，醫藥用日防曬劑，醫藥用曬傷
劑，醫藥用杏仁牛奶，醫藥用松節油，醫藥用松脂油，醫藥用果膠，醫藥用櫻桃李樹皮，醫藥用
沖劑飲品，醫藥用泥漿，醫藥用洗劑，醫藥用洗液，醫藥用活性碳，醫藥用潔劑，醫藥用澱粉，
醫藥用營養品，醫藥用牛奶發酵劑，醫藥用甘草，醫藥用甘草莖，醫藥用石灰製劑，醫藥用磷酸
鹽，醫藥用糖漿，醫藥用紅樹皮，醫藥用胃蛋白酶，醫藥用腐蝕（桿）劑，醫藥用腖，醫藥用芥
末，醫藥用苯酚，醫藥用茴香油，醫藥用草本，醫藥用草本製成品，醫藥用薄荷，醫藥用蜂花
水，醫藥用酒石，醫藥用酚（苯），醫藥用酵母，醫藥用酵母菌，醫藥用錠劑，醫藥用顆粒沖劑，
醫藥用麥片，醫藥用麥芽，醫藥製劑，野生西洋參製品，金銀花（醫用），鈣片，鈣粉，鈣質及維
他命D製劑，鈣質維他命製劑，鉛水，鎮定劑，鎮痛劑，鎮靜劑，鎮靜藥，鐵鋅鈣葉酸片（醫
用），關節內視鏡手術用玻尿酸（醫用），關節炎藥（醫用），防寄生蟲製劑，防尿製劑，防日曬
藥膏，防疫用藥劑，防腐劑，防腐棉，防虻油，防蚊產品（藥用），防蛀劑，防蛀油，防蛀牙用藥
劑，防蛀紙，防風濕手鐲，防風濕指環，防風濕病圈環（醫用），降糖沖劑（藥用），降膽固醇藥
劑，除口臭藥，除尿酸劑（藥用），除牙斑藥劑，除草劑，除藻劑，除蛞蝓劑，除蟲菊粉，除雞眼
藥物，除黴化學製劑，陰道清洗液，隱形眼鏡保存液，隱形眼鏡清洗液，隱形眼鏡清潔劑，隱形
眼鏡清潔液，隱形眼鏡用洗淨劑，隱形眼鏡用溶液，隱形眼鏡酵素清潔片，雙氧水（醫用），雞
眼治療藥，雞眼藥膏，雪梨膏（醫用），靈芝（藥用），靈芝丸（藥用），靈芝孢子粉（藥用），靈
芝提取物（藥用），靈芝片（藥用），靈芝精（藥用），靈芝精丸（藥用），靈芝精粉（藥用），靈芝
膠囊（藥用），靈芝茶（藥用），靈芝藥品，非個人用除臭劑，面皰治療藥劑，預防頭髮脫落用藥
劑，頭痛用藥品，頭皮屑治療藥劑，類固醇，類固醇藥膏，風濕油（藥用），風濕膠布（藥用），
風濕鎮痛藥，飛滋止痛劑（藥用），食慾壓抑劑（醫用），食用植物纖維（非營養性），食用營養
藥片，食用菌提取物（醫用），香港腳藥膏，馬錢子，馬錢子堿，驅昆蟲劑，驅梅毒劑（醫用），驅
腸蟲藥，驅蚊貼，驅蟲劑，驅蟲劑（人或獸用），驅蟲用香，驅蟲藥，驅風油（藥用），驅風跌打酒
（藥用），驗孕製劑，驗孕試劑（醫用），骨膠原（醫用），骨骼用藥，高含量羊胎素（藥用），高
含量魚油，高麗人參，高麗人參製品，魚油，魚油丸，魚油膠囊，魚粉營養補充品，魚肝油，鮫魚
油丸，鮫魚油膠囊，鮭魚油，鮭魚油丸，鮭魚油膠囊，鯊魚軟骨粉，鯊魚軟骨素膠囊（粉），鯊魚
軟骨素製劑，鯊魚軟骨膠製劑，鰻魚髓油丸，鴉片，鴉片製劑，麻醉劑，麻醉劑（局麻藥），麻醉
劑（麻醉藥），麻醉藥，黏鼠板，黨參，鼠藥，鼻敏感丸（藥用），齒槽潰膿藥。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/076059

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/06/11

[730] 申請人 Requerente

:

鄭樂雄

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心10樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，
蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕
麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養
口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用
營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉
及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味
品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的
大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/076060

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/06/11

[730] 申請人 Requerente

:

鄭樂雄

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心10樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；
所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/076330

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/06/21

[730] 申請人 Requerente

:

特紐達柏翠西亞蘭博基尼公司
Tenuta Patrizia Lamborghini S.r.l.

地址 Endereço

:

意大利博洛尼亞韋亞安祖高士達228
Bologna(BO)Via Andrea Costa 228, Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

啤酒；無酒精果汁；礦泉水；蘇打水；無酒精飲料；汽水；無酒精的開胃酒；無酒精雞尾酒；可
樂；飲用蒸餾水。
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[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/12/21

011448289

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/076417

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/06/26

[730] 申請人 Requerente

:

Sky International AG

地址 Endereço

:

Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de
pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de
ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a
reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDS,
DVDS e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento;
caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados;
computadores; software de computador; extintores mas excluindo baterias para carros; incluindo aparelhos e instrumentos para armazenamento de dados, software e software para
armazenamento de dados e software para videoconferência, rádio, televisão registo de
som, reprodução de som, aparelhos e instrumentos de telecomunicações e de ensino; aparelhos para gravação de programas de televisão; aparelhos para reprodução ou recepção de
conteúdos de áudio, imagem ou audiovisuais; aparelhos eléctricos e electrónicos para utilizar na recepção de emissões por satélite, terrestres ou por cabo; aparelhos de televisão;
ecrãs LCD e plasma; sistemas de Home cinema; amplificadores; autofalantes; aparelhos de
rádio; dispositivos de áudio e/ou audiovisuais sem fios; dispositivos de áudio e/ou audiovisuais sem fios portáteis; telecomandos; controladores de jogos; comandos de jogos sem fios;
teclados sem fios; receptores de televisão que incluem um descodificador; set top boxes
(dispositivos que reúnem um descodificador e um conversor de sinal com gestão de serviços); «set-top boxes» digitais; caixas «set-top box» de alta definição; gravadores de vídeo
pessoais; «set-top boxes» para a descodificação e recepção de emissões por satélite, terrestres e por cabo; aparelhos para descodificar sinais codificados, incluindo «set-top boxes»
para recepção de televisão; aparelhos de «set-top box» que incluem um descodificador e
um guia de visualização interactivo; aparelhos «set-top box» que incluem um descodificador e um gravador para gravar programas de televisão e de áudio; aparelhos «set-top box»
que incluem um descodificador e um gravador programável para transferir gravações guardadas, guardar e eliminar as gravações mais antigas; antenas parabólicas; blocos de baixo
ruído; contadores de satélite; software de computador que permita a procura de dados; programas codificados para computadores, para processamento de dados e para telecomunicações; telefones; telefones (móveis); assistentes pessoais digitais (PDA); modems telefónicos
e de rádio; receptores de televisão que incluem um descodificador; caixas «set-top box»
para descodificação e recepção de emissões por satélite, terrestres, cabo, ADSL, internet
ou outras emissões electrónicas; aparelhos para descodificar sinais codificados; programas
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gravados de televisão e de rádio; programas gravados para emissões ou outras transmissões
em televisão, rádio, telemóveis, PDA e em computadores; gravações de vídeo; aparelhos e
instrumentos multimédia; computadores portáteis ou de bolso; leitores de DVD; computadores; hardware de computador; hardware de computador, aparelhos e instrumentos para
transmissão, visualização, recepção, armazenamento e pesquisa de informações electrónicas; programas de computador; jogos electrónicos de computador; jogos electrónicos de
computador interactivos; software de computador; software de computador e aparelhos de
telecomunicações para permitir a ligação a bases de dados e à internet; software de computador fornecido a partir da internet; equipamento para terminais de redes; encaminhadores, modems, firewalls e/ou pontes para redes informáticas com fios e/ou sem fios; software
e programas de computador para distribuição/destinados a espectadores de um canal de televisão digital para a visualização e compra de produtos e serviços; software para jogos de
computador e software para questionários de computador; jogos e/ou questionários de vídeo de computador concebidos para utilizar com receptores e ecrãs de televisão ou com
monitores de vídeo ou com ecrãs de computador; programas informáticos para televisão
interactiva e para jogos e/ou questionários interactivos; aparelhos electrónicos adaptados
para uso com aparelhos de televisão para jogar jogos; consolas de jogos; dispositivos de jogos de vídeo interactivos constituídos por hardware e software informático e acessórios,
nomeadamente consolas de jogos, comandos de jogos e software para operação de controladores de jogos; dispositivos electrónicos portáteis e/ou de bolso para jogos de computador
e de vídeo interactivos; dispositivos electrónicos portáteis e/ou de bolso para recepção, reprodução e transmissão de música, sons, imagens, texto, sinais, informação e códigos; publicações electrónicas; jogos informáticos; jogos de vídeo para computador; ecrãs de vídeo;
projectores de vídeo; discos, fitas ou fios magnéticos; cassetes e cartuchos, todos adaptados
para uso com as fitas atrás referidas; cassetes, fitas e cartuchos de áudio e de vídeo virgens
ou pré-gravados; discos compactos; discos DVD; discos acústicos; discos legíveis por laser
para registo de som e de imagem; cartuchos ROM, CD-ROM, cartões e discos, cartões
com circuitos integrados, suportes de memória, suportes de registo, todos pré-gravados
com jogos de vídeo de computador e/ou concursos de perguntas e respostas; cartões codificados; antenas para sinais de rádio e de televisão; fornecimento de música, sons, vídeos,
imagens, texto e informações através de uma rede de telecomunicações, por distribuição
em linha e por meio da internet e/ou a world wide web ou outras redes de comunicações;
gravações interactivas de som e/ou visuais; gravações de música, vídeo, som e/ou áudio
(descarregáveis) fornecidas a partir de «websites» MP3 na internet; leitores de MP3; gravadores e/ou leitores de ficheiros de áudio e/ou vídeo; gravadores e/ou leitores de ficheiros de
áudio e/ou vídeo portáteis; toques telefónicos (descarregáveis); aparelhos e instrumentos
para recepção de emissões de rádio e televisão, incluindo a recepção de emissões por cabo,
satélite e digitais; cartões inteligentes; cartões de crédito; cartões de fidelidade; aparelhos
ou instrumentos acústicos; adaptadores; antenas (aerials); antenas (antennae); amplificadores; aparelhos e instrumentos de entretenimento para uso com um monitor ou um ecrã externo; aparelhos e instrumentos de comunicações; cartões bancários ou de crédito codificados ou magnéticos; películas cinematográficas; instrumentos e aparelhos cinematográficos;
suportes de dados; aparelhos, equipamentos e instrumentos para o armazenamento de dados; instrumentos e aparelhos eléctricos de telecomunicações e/ou de comunicações e/ou
de radiodifusão e/ou de transmissão e/ou de descodificação e/ou de processamento de imagens e/ou audiovisuais; instrumentos e aparelhos electrónicos de telecomunicações e/ou de
comunicações e/ou de radiodifusão e/ou de transmissão e/ou de descodificação e/ou de
processamento de imagens e/ou audiovisuais; instrumentos e aparelhos de reprodução de
filmes; instrumentos e aparelhos eléctricos portáteis de telecomunicações e/ou de comunicações e/ou de radiodifusão e/ou de transmissão e/ou de descodificação e/ou de processa-
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mento de imagens e/ou audiovisuais; instrumentos e aparelhos electrónicos portáteis de telecomunicações e/ou de comunicações e/ou de radiodifusão e/ou de transmissão e/ou de
descodificação e/ou de processamento de imagens e/ou audiovisuais; jogos de entretenimento ou educacionais interactivos para uso com aparelhos de televisão e de vídeo; telemóveis; filmes cinematográficos; aparelhos e equipamento telefónicos; elementos e partes
constituintes de todos os produtos atrás referidos; óculos de sol, bolsas em couro para
transporte de telemóveis; produtos de comércio electrónico, nomeadamente conteúdos
multimédia descarregáveis, incluindo vídeos e filmes, programas de televisão, jogos de
computador, música, imagens e toques telefónicos, fornecidos através da internet, por linha
telefónica, por cabo, por transmissão sem fios, por serviço de emissão por satélite ou terrestre; estojos, recipientes, capas de protecção e respectivas peças e acessórios para os mesmos, todos para uso com leitores de MP3, dispositivos de armazenamento de música, dispositivos de armazenamento de multimédia e outros dispositivos electrónicos de consumo;
equipamento eléctrico, electrónico e informático para máquinas destinado à conservação,
produção e à utilização eficiente de calor, luz e água, incluindo reguladores termostáticos,
painéis solares para produção de electricidade, dispositivos fotovoltaicos, células solares,
turbinas e detectores de movimento; equipamentos eléctricos e electrónicos destinados à
produção de energia solar; equipamento eléctrico, electrónico e informático destinado à
produção de energia alternativa, incluindo energia eólica, energia hidroeléctrica, energia
das marés, energia geotérmica, energia solar, biomassa e biocombustíveis; equipamento de
controlo e monitorização destinado à produção de energia alternativa, incluindo energia
eólica, energia hidroeléctrica, energia das marés, energia geotérmica, energia solar, biomassa e biocombustíveis; aparelhos de controlo automatizados para a gestão local de iluminação, aquecimento e distribuição de água; publicações electrónicas (descarregáveis), incluindo publicações electrónicas, revistas e boletins informativos referentes a protecção
ambiental, conservação de energia e ecologia, projectos para o bem-estar dos animais e
energias renováveis, incluindo energia eólica, energia hidroeléctrica, energia das marés,
energia geotérmica, energia solar, biomassa e biocombustíveis; aparelhos e instrumentos
para sistemas de televisão de circuito fechado e de vigilância; aparelhos e instrumentos
para monitorização de segurança pessoal; aparelhos e instrumentos de monitorização e
controlo para segurança de habitações; aparelhos para segurança de habitações e pessoas;
dispositivos para segurança de habitações e pessoas; alarmes para segurança de habitações
e pessoas; equipamento electrónico de protecção, incluindo equipamento de detecção e
alarme de incêndio, equipamento de alarme anti-intrusão e anti-roubo e equipamento para
detecção de movimento; aparelhos e instrumentos de rádio, telefónicos, de televisão e de
sinalização, câmaras, aparelhos e instrumentos de monitorização e gravação de som e vídeo e de reprodução de som e vídeo, todos destinados a controlo e telemetria para segurança de habitações e pessoas; sistemas de televisão de circuito fechado («CCTV»); monitores;
câmaras; lentes ópticas; estojos para câmaras; câmaras pré-embaladas; iluminadores de infravermelhos; gravadores de cassetes de vídeo (VCR); software para controlo de sistemas;
aparelhos de monitorização de vídeo; detectores; aparelhos de controlo de acesso; leitores;
cartões magnéticos ou codificados para controlo de acesso; aparelhos de monitorização;
painéis electrónicos para gestão e monitorização de alarmes; painéis de alarme; detectores
de quebra de vidros; detectores de fumo; detectores de monóxido de carbono; gravadores
de áudio digitais; discos de vídeo digitais; servidores de áudio digital; servidores de vídeo
digital; equipamento de comunicação eléctrico; equipamento de programação de mensagens; equipamento de chamada de pessoas (paging); sistemas electrónicos de fecho; aparelhos e equipamentos de socorro (salva-vidas); alarmes eléctricos; dispositivos electrónicos
para a abertura de portas; dispositivos electrónicos para protecção; alarmes anti-intrusão e
equipamento anti-roubo; aparelhos detectores de intrusos; equipamento para detecção de
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movimentos; aparelhos electrónicos de regulação e de comando; aparelhos electrónicos
para controlo do funcionamento de máquinas; aparelhos para controlo do funcionamento
de máquinas à distância; aparelhos informáticos para controlo do funcionamento de máquinas; equipamento electrónico para redes; equipamento de comunicação electrónico;
dispositivos para programação de mensagens; aparelhos de bloqueamento electrónico; elementos e partes constituintes de todos os produtos atrás referidos; software de computador,
software de sistema operativo de computador, dispositivos, e hardware para transmissão,
recepção, sincronização, visualização, protecção, monitorização, regulação, partilha, codificação, descodificação, encriptação, acesso, acesso remoto, criação, recolha, armazenamento, segurança, remoção, decalque, divulgação, localização, organização ou de outro
modo utilização de dados, voz, multimédia, áudio, visuais, música, fotografia, desenhos,
imagens, audiovisuais, vídeo, texto, gráficos ou outros dados, incluindo através de rede
mundial de comunicações; software de computador, software de sistema operativo de computador, dispositivos e hardware para sincronização de dados, ficheiros, correios electrónicos, contactos, calendários, listas de tarefas, mensagens de texto, fotografias, música, áudio,
visuais, audiovisual, vídeo, texto, gráficos, programas e outras informações entre computadores e portáteis ou outros dispositivos e vice-versa; plataformas de comunicações para
permitir a sincronização instantânea, contínua, agendada e permanente de dados entre
computadores e portáteis ou outros dispositivos e vice-versa; cartões multimédia, cartões
de memória, cartões de memória flash, chips de memória, dispositivos de armazenamento
de dados, conectores, placas de encaixe, cartões magnéticos, cartões SIM, cartões telefónicos, auscultadores, auscultadores com microfone incorporado, dispositivos electrónicos
portáteis e/ou de bolso para recepção, armazenamento, reprodução e transmissão de dados, voz, multimédia, áudio, imagens, música, fotografias, desenhos, imagens, conteúdos
audiovisuais, vídeos, textos, gráficos ou outros dados; dicionários, enciclopédias, e textos
de referência em linha (descarregável); publicações em linha, incluindo jornais, revistas
(periódicos), banda desenhada, revistas especializadas (publicações), livros, manuais de
utilizador, material de instrução e de ensino (descarregável); cartazes, fotografias, gravuras, artigos, vales e bilhetes (descarregável) em linha, dicionários, enciclopédias e textos de
referência electrónicos em linha; software de computador para processamento de pagamentos electrónicos e transferências de fundos para e a partir de terceiros; software de autenticação em linha e descarregável; software de conversão e bases de dados em linha, incluindo serviços de câmbio de divisas e conversão de medidas; software de computador
com a finalidade de monitorizar comunicações e conversações em salas de conversação e
alertar terceiros para os conteúdos em linha; software de computador para monitorizar a
utilização de computadores e a internet por crianças; software de computador relacionado
com a protecção em linha e segurança em linha; vestuário de protecção para ciclismo; cadeados para bicicletas; elementos e partes constituintes de todos os produtos atrás referidos; sistemas de navegação por satélite para bicicletas; sistemas de posicionamento global
(GPS) para bicicletas; computadores para uso em bicicletas; ergómetros; aparelhos informáticos para a leitura de contadores à distância; contadores para bicicletas; telémetros; medidores de potência; velocímetros; artigos de óptica; artigos de óptica para desporto; viseiras; óculos de protecção e outros artigos protectores para os olhos; óculos de sol; estojos
para artigos de óptica; estojos para óculos de sol; armações para óculos; lentes para artigos
de óptica; correias para óculos de sol e artigos de óptica; capacetes; capacetes para ciclistas; capacetes de protecção; capacetes de protecção para desporto; sacos de desporto para
capacetes de protecção; artigos de protecção contra acidentes ou lesões para uso desportivo; luvas de protecção; viseiras; aparelhos de rádio; comunicadores; antenas de rádio; peças
para rádios; estojos de transporte para rádios; aparelhos de rádio electrónicos; rádios portáteis; acessórios para fixação de rádios; receptores e emissores de rádio; transceptores de
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rádio; aparelhos de rádio para veículos; rádios alimentados a energia solar; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/076418

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/06/26

[730] 申請人 Requerente

:

Sky International AG

:

Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Telecomunicações, incluindo serviços de videoconferência e partilha de ficheiros, imagens,
música, vídeos, fotografias, desenhos, audiovisual, textos, documentos e dados; mas sem incluir os serviços de comunicações por telégrafos; serviços de telecomunicações móveis e fixos; serviços de comunicação; serviços de comunicações via satélite, celulares e rádio; difusão de programas de televisão ou radiofónicos; serviços de transmissão e comunicação;
emissão e/ou transmissão de programas de rádio e/ou televisão e/ou filmes; emissões por
satélite, televisão digital terrestre (DTT), cabo, DSL e em banda larga e/ou transmissão de
programas de áudio e/ou audiovisuais; transmissão de programas de áudio, vídeo e/ou audiovisuais (através de todo o tipo de meios); transmissão de vídeos; emissão e transmissão
de programas de televisão e de filmes para computadores pessoais; radiodifusão e comunicações por meio de computador ou com a sua assistência; transmissão de programas de áudio, vídeo e/ou audiovisuais através de IPTV (televisão sobre internet); serviços de telecomunicação através da internet, incluindo, mas não limitado a, serviços fornecidos através
de VOIP (voz por IP); fornecimento de acesso e/ou ligação a redes de banda larga, fixas,
portáteis ou sem fios; transmissão de texto, mensagens, som e/ou imagens; telecomunicação
e/ou comunicação e/ou radiodifusão e/ou transmissão de conteúdos audiovisuais; comunicação de informações (incluindo páginas web) e dados via rádio, telecomunicações e satélite; gestão e filtragem em linha de comunicações electrónicas; serviços de telefone, telemóvel, recolha e transmissão de mensagens, envio de mensagens por rádio, reenvio de chamadas, atendimento de chamadas e de informações telefónicas; serviços de numeração pessoal; serviços de difusão e recuperação de informação baseados em ecrã de televisão; empréstimo de aparelhos e instrumentos de substituição para telecomunicações e comunicações
em caso de avaria, perda ou roubo; transmissão de mensagens e de imagens auxiliada por
computador; serviços de mensagens, nomeadamente envio, recepção e reencaminhamento
de mensagens sob a forma de texto, áudio, imagens gráficas ou vídeo ou uma combinação
destes formatos; mensagens instantâneas; serviços de mensagens SMS; serviços de mensagens multimédia (MMS); serviços de mensagens unificadas; serviços de transmissão de
mensagens por voz; serviços de videoconferência; serviços de videotelefone; fornecimento
de acesso a infra-estruturas de telecomunicações a outros operadores; fornecimento de
acesso a serviços de conferência electrónica, grupos de discussão e salas de conversação;
prestação de fóruns de discussão («chat rooms»); aluguer ou locação de aparelhos, instrumentos, instalações ou componentes para utilização no fornecimento dos serviços atrás referidos; serviços de comunicações por satélite, televisão e/ou rádio; serviços de agências
noticiosas; fornecimento de acesso a notícias, actualidades e informações desportivas; alu-
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guer, arrendamento e leasing de aparelhos de comunicações; serviços de correio electrónico; serviços de telecomunicação relacionados com a internet; telecomunicação de informações (incluindo páginas web); fornecimento de serviços de localização para aparelhos e instrumentos de telecomunicações e comunicações; prestação de serviços de protocolo de
aplicações sem fios, incluindo aplicações que utilizam um canal de comunicações seguro;
fornecimento de informações relacionadas com aparelhos e instrumentos de telecomunicações e de comunicações ou destinadas à sua identificação; fornecimento de ligações de telecomunicação a bases de dados informáticas e a websites da internet; serviços de telecomunicações vocacionados para o comércio retalhista de produtos e serviços através de comunicações interactivas com os clientes; serviços de televisão interactivos, sendo serviços de
telecomunicações e/ou de comunicações e/ou de radiodifusão e/ou de transmissão; serviços
interactivos para telespectadores, incluindo os espectadores através de telemóveis e computadores pessoais, sendo serviços de telecomunicações e/ou de comunicações e/ou de radiodifusão e/ou de transmissão; serviços de radiotelevisão que incluem serviços interactivos
para guias de programação e selecção automatizada inteligente para gravação de programas; serviços interactivos para telespectadores que facilitam a gravação de programas iniciada automaticamente com base nos hábitos/preferências dos clientes, sendo serviços de
telecomunicações e/ou de comunicações e/ou de radiodifusão e/ou de transmissão; fornecimento de acesso a informações, dados, gráficos, áudio e/ou conteúdos audiovisuais, aos espectadores de televisão interactiva (incluindo os espectadores através dos seus telemóveis
ou computadores pessoais), através de um grupo restrito de «websites» ou portais na internet; emissão e transmissão de televisão interactiva, jogos interactivos, notícias interactivas,
desportos interactivos, entretenimento interactivo e competições interactivas; serviços de
telecomunicações e/ou de comunicações e/ou de radiodifusão e/ou de transmissão de vídeo
a pedido e «near-on-demand»; videotransmissão em directo de fluxos de dados vídeo a pedido aos telespectadores; fornecimento de acesso a filmes, vídeos e programas de televisão
a telespectadores a pedido e à medida («near-on-demand»); serviços de consultadoria profissional relacionados com radiodifusão; fornecimento de acesso a uma base de dados contendo informações sobre uma variedade de produtos e serviços; fornecimento de acesso à
internet; fornecimento de uma ligação entre «websites» e telespectadores através de um
portal de televisão interactivo; serviços de portal da internet; serviços de portal de «websites»; fornecimento de serviços de banda larga; serviços de um portal de televisão interactivo para fornecimento, aos telespectadores, de acesso a «websites» da internet através dos
seus equipamentos de recepção do sinal de televisão, incluindo equipamento de recepção
do sinal de televisão digital; fornecimento de acesso a «websites» da internet aos utilizadores de telemóveis; leasing de tempo de acesso a uma base de dados de informação; informação sobre telecomunicações; serviços de informação factual relacionados com transmissão
televisiva; serviços de comunicação audiovisual; serviços de comunicação de dados; serviços de difusão de dados; entrega de mensagens; telecomunicação e/ou comunicação e/ou
radiodifusão e/ou transmissão de programas de rádio, programas de televisão, filmes e filmes cinematográficos; telecomunicação e/ou comunicação e/ou radiodifusão e/ou transmissão de materiais de áudio e/ou vídeo e materiais de fitas de vídeo pré-gravadas: transmissão
de programas de rádio, programas de televisão, filmes, filmes cinematográficos, fitas de vídeo pré-gravadas, materiais de áudio e/ou vídeo, cassetes de vídeo pré-gravadas, DVDs ou
discos de vídeo pré-gravados; arrendamento, leasing ou aluguer de equipamento de comunicações; envio de mensagens; serviços de telefónicos ou de comunicações telefónicas; serviços de comunicação sem fios; serviços de comércio electrónico, nomeadamente distribuição por telecomunicações de conteúdos multimédia, incluindo vídeos e filmes, programas
de televisão, jogos de computador, música, imagens e toques telefónicos, prestados através
da internet, por linha telefónica, por cabo, por transmissão sem fios, por serviço de emissão
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por satélite ou terrestre; organização de informações sobre chamadas; monitorização e
análise de informações de chamadas telefónicas; serviços de filtragem de chamadas; serviços de aviso de chamadas; serviços de acesso por computador a redes de comunicação ou
informáticas; serviços de acesso por computador que permitem aceder a divertimentos, a
actividades educativas, a informações e a dados através de linha telefónica, cabo, fio ou fibra, base de dados ou rede informática; serviços de acesso por computador que permitem
consultar e recuperar informações, mensagens, textos, sons, imagens e dados através de um
computador ou de uma rede informática; serviços de acesso por computador de recuperação de programas de rádio e televisão; assessoria, sincronização, transferência e transmissão de programas, dados, ficheiros, mensagens electrónicas, contactos, calendários, listas
de tarefas, mensagens de texto, fotografias, música, conteúdo áudio, vídeo e audiovisual,
textos, grafismos e outras informações através de redes de telecomunicações e de redes
mundiais de comunicações; sincronização de dados através de redes de telecomunicações,
de comunicações e de redes informáticas; serviços de acesso remoto a dados; serviços de
correio electrónico, notificação de correio electrónico e de alertas; mensagens instantâneas
em linha; prestação de serviços de teleconferência, grupos de discussão, quadros de avisos
e conversas em linha; serviços de portal da internet; serviços de portal de «websites»; serviços de telecomunicação e/ou comunicação e/ou emissão e/ou transmissão de vídeo a pedido
ou quase a pedido («near on demand») em linha; serviços de telecomunicações em linha
para permitir o acesso e a recuperação de dados, ficheiros, correio electrónico, contactos,
calendários, listas de tarefas, mensagens de texto, fotografias, música, áudio, visuais, audiovisuais, vídeo, texto, gráficos, programas e outras informações através de computador ou
de rede informática ou de dispositivos electrónicos incluindo serviços fornecidos através de
uma rede de comunicações mundial; serviços de telecomunicações em linha relacionados
com transmissão na web e «podcasting» (publicação de ficheiros áudio na internet) incluindo os serviços prestados através de uma rede mundial de comunicações; serviços «peer-to-peer»; fornecimento de serviços de sondagem interactivos, sendo serviços de telecomunicações e/ou comunicações e/ou emissão; dicionários, enciclopédias, e textos de referência
em linha; edições em linha, incluindo jornais, revistas (periódicos), banda desenhada, diários (publicações), livros, manuais de utilizador, material de instrução e de ensino; cartazes, fotografias, imagens, artigos, vales e bilhetes em linha; serviços de assessoria ou fornecimento de informações relacionadas com os serviços atrás referidos; serviços profissionais
de consultadoria, assessoria ou fornecimento de informações relacionadas com os serviços
atrás referidos; serviços de consultadoria, assessoria e informações relacionadas com todos
os serviços atrás referidos fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática
ou através de uma linha de apoio ou da internet.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/076419

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/06/26

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

Sky International AG

地址 Endereço

:

Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

41
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服務 Serviços

:
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Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais; fornecimento e produção de conteúdos audiovisuais relacionados com entretenimento, educação, formação,
desporto e cultura; serviços de educação e de entretenimento por meio de rádio, televisão,
aplicações telefónicas, da internet e de bases de dados em linha; aluguer e leasing de filmes
cinematográficos, vídeos, DVD, gravações de som, aparelhos para gravação de som, aparelhos de desporto, televisores e gravadores de vídeo, gravadores de DVD e radiogravadores;
serviços de produção de filmes para a televisão e para o cinema; fornecimento de publicações electrónicas em linha [não descarregáveis]; publicação de revistas, de livros, de textos
e de documentos impressos; publicação de livros electrónicos ou jornais em linha; fornecimento de publicações electrónicas; dicionários, enciclopédias, e textos de referência em linha; fornecimento de publicações em linha, incluindo jornais, revistas (periódicos), banda
desenhada, revistas especializadas (publicações), livros, manuais de utilizador e materiais
de instrução e de ensino; cartazes, fotografias, gravuras, artigos, bilhetes em linha; fornecimento de instalações de estúdio de gravação; aluguer de estúdios de gravação; serviços de
produção de espectáculos ao vivo; organização de actividades e competições desportivas;
serviços de agências de bilhetes; produção e apresentação de programas transmitidos por
televisão, pela internet ou por outros canais de telecomunicações, para visualização interactiva, selecção e compra de produtos; serviços de reservas de bilhetes para eventos recreativos; produção, apresentação e distribuição de programas de rádio e de televisão, televisão interactiva, jogos interactivos, entretenimento interactivo e competições interactivas;
produção, apresentação e fornecimento de competições, concursos, jogos, concursos de
perguntas e respostas, entretenimento em estúdio e eventos com participação de público;
serviços de selecção de programas de televisão interactiva para espectadores; fornecimento
e produção de entretenimento interactivo, notícias, actividades culturais e desportivas para
telespectadores; entretenimento interactivo, serviços educativos, desportivos e culturais
para telespectadores; serviços de guia de visualização (programas); serviços de guias de
programação para facilitar a gravação e o aluguer de programas e filmes cinematográficos
a termo certo; serviços de gravação de programas televisivos iniciados automaticamente
com base nos hábitos/preferências dos clientes; serviços de divertimento, educação, desporto e cultura de vídeo a pedido e «near-video-on-demand»; fornecimento de filmes cinematográficos, vídeos e programas de televisão aos espectadores em sistemas de vídeo a pedido
e «near-video-on-demand»; serviços de apostas, jogos a dinheiro e jogos de azar; serviços
de realização de apostas mediante crédito, jogos a dinheiro, jogo de azar, lotarias ou aceitação de apostas (casas de apostas); serviços de realização de apostas, jogos a dinheiro,
jogo de azar, lotarias ou aceitação de apostas (casas de apostas) mediante cartão de crédito;
organizando e direcção de lotarias; serviços electrónicos de apostas, jogos a dinheiro, jogos
de azar ou lotaria fornecidos através da internet, de uma rede informática mundial ou em
linha, a partir de uma base de dados informática ou de telefonia, incluindo para telemóveis,
ou de um canal de televisão, incluindo um canal de televisão distribuído através de emissões televisivas por satélite, terrestres ou por cabo; organização e direcção de competições
para jogadores de jogos de vídeo e de computador; serviços de jogos para múltiplos jogadores; serviços de jogos e jogos de azar interactivos p2p («peer-to-peer»); jogos de póquer e
jogos de azar interactivos, incluindo formatos de jogos de um ou vários jogadores; apresentação e produção de competições de póquer, torneios, jogos e jogos de azar; jogos educativos ou recreativos em linha; serviços de edição electrónica; serviços de gravação e filmagem em vídeo; fornecimento de notícias, informações sobre actualidades e desporto; serviços informativos relativos a notícias, casos do dia e educação; serviços de informações e assessoria relacionados com programas de televisão e de rádio, educação, recreação, entretenimento, música e desporto; serviços de informações e assessoria relacionados com programas de televisão e de rádio, educação, recreação, entretenimento, música e desporto, forne-
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cidos em linha a partir de uma base de dados informática, da internet ou de telemóveis;
serviços de informação factual relacionados com programas de televisão e de rádio, notícias e desporto; educação; formação; serviços de lazer; serviços de assessoria relacionados
com divertimento; organização de conferências, seminários, simpósios ou workshops; organização de exposições ou festivais; serviços de agência de espectáculos; serviços de cinema;
serviços de estúdio de cinema; distribuição de programas de rádio, programas de televisão,
filmes, filmes cinematográficos, fitas de vídeo e materiais de áudio e/ou vídeo pré-gravados,
cassetes de vídeo pré-gravadas, DVD ou discos de vídeo pré-gravados; produção de programas de rádio, programas de televisão, filmes, filmes cinematográficos, fitas de vídeo e
materiais de áudio e/ou vídeo pré-gravados, cassetes de vídeo pré-gravadas, DVD ou discos
de vídeo pré-gravados; edição de programas de rádio, programas de televisão, filmes, filmes
cinematográficos, fitas de vídeo e materiais de áudio e/ou vídeo pré-gravados, cassetes de
vídeo pré-gravadas, DVD ou discos de vídeo pré-gravados; arrendamento, locação ou aluguer de programas de rádio, programas de televisão, filmes, filmes cinematográficos, fitas
de vídeo pré-gravadas, materiais de áudio e/ou vídeo, cassetes de vídeo pré-gravadas, DVD
ou discos de vídeo pré-gravados; exibição de programas de rádio, programas de televisão,
filmes, filmes cinematográficos, fitas de vídeo pré-gravadas, materiais de áudio e/ou vídeo,
cassetes de vídeo pré-gravadas, DVD ou discos de vídeo pré-gravados para fins de divertimento, educação, desporto ou cultura; serviços de parques de diversões temáticos associados a produções cinematográficas, radiofónicas ou televisivas; organização e gestão de parques de diversões e temáticos; organização de entretenimento; preparação e produção de
programas de rádio, programas de televisão, filmes, fitas de vídeo pré-gravadas, DVD e
materiais de áudio e/ou vídeo, cassetes de vídeo pré-gravadas, discos de vídeo pré-gravados
ou filmes cinematográficos para distribuição destinada à transmissão ou difusão através de
qualquer meio; fornecimento de programas de rádio, programas de televisão, filmes, materiais de áudio e/ou vídeo ou filmes cinematográficos em linha (não descarregáveis); publicação de suportes impressos e de gravações; serviços de imagem digital; dobragem; montagem de fitas de vídeo; divertimento; produção de filmes (películas); aluguer de filmes cinematográficos; estúdios de cinema; disponibilização de salas de cinema; produção de espectáculos; produção de filmes em fitas de vídeo; aluguer de equipamento áudio; aluguer de
aparelhos de iluminação para palcos ou estúdios de televisão; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de projectores de cinema e acessórios; aluguer de equipamento de rádio;
aluguer de aparelhos de televisão e equipamento para televisão; aluguer de equipamento
para desporto; aluguer de câmaras de vídeo; aluguer de fitas de vídeo; aluguer de gravadores de vídeo; produções de teatro; serviços de estúdio de cinema; organização ou apresentação de cerimónias de entrega de prémios; apresentação de filmes; produção de efeitos especiais para filmes; serviços de reserva (incluídos nesta classe) para eventos desportivos,
científicos, políticos e culturais; produção de trabalhos artísticos para filmes animados; serviços de estúdios de gravação; prestação de conteúdos de vídeo e áudio por venda e aluguer, em que o consumidor tem direito a visualizações únicas ou múltiplas de conteúdos
multimédia através de qualquer forma de dispositivo de reprodução, todos relacionados
com divertimento, educação, desporto e cultura; educação e formação relacionadas com
protecção do ambiente, conservação de energia e ecologia e com o bem-estar dos animais;
educação e formação relacionadas com fontes de energia alternativas, incluindo energia eólica, energia hidroeléctrica, energia das marés, energia geotérmica, energia solar, biomassa
e biocombustíveis; publicação de material didáctico e material de promoção relacionados
com protecção do ambiente, conservação de energia e ecologia e com o bem-estar dos animais; organização e realização de seminários e «workshops» (formação); estabelecimento
de programas e manuais educativos; organização e direcção de cursos sobre segurança e
cursos de ensino; serviços de publicação de notícias em linha; fornecimento em linha de in-
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formações e conhecimentos enciclopédicos em geral relacionados com entretenimento,
educação, formação, desporto, cultura, notícias, actualidades, programas emitidos via satélite, televisão e rádio, música, filmes, livros e outros produtos de impressão, jogos de vídeo,
jogos de computador, máquinas de diversão, centros recreativos ou parques de diversões;
serviços de traduções em linha; serviços de biblioteca em linha incluindo o empréstimo e
troca de livros e outras publicações e fotografias; fornecimento de aulas, seminários,
workshops, mostras e exibições em linha; aluguer, reserva e fornecimento de equipamento
de mergulho; jogos de cartas em linha; organização de campos de desportivos e de férias;
fornecimento de toques telefónicos; ciclismo enquanto desporto; fornecimento de serviços
de ciclismo profissional; organização de eventos de ciclismo; leasing, aluguer e arrendamento de salas de dados; estúdios de alta definição, salas de montagem, estúdios de gravação de sobreposição de voz («voice-over») e salas de áudio; serviços de consultadoria, de
informações e de assessoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; assessoria
ou fornecimento de informações relacionadas com os serviços atrás referidos; assessoria e
informações relacionadas com todos os serviços atrás referidos fornecidas em linha a partir
de uma base de dados informática ou através de uma linha de apoio ou da internet.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/076494

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/01

[730] 申請人 Requerente

:

Kin Yee Agnes Wong

地址 Endereço

:

Flat B, 16/F., Block 6, Le Bleu Deux, Tung Chung,. N.T., Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Medicamentos e ervas chinesas; produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos
para fins médicos; substâncias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias;
desinfectantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/06/25

011930559

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/076495

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/01

[730] 申請人 Requerente

:

Kin Yee Agnes Wong
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地址 Endereço

:

Flat B, 16/F., Block 6, Le Bleu Deux, Tung Chung,. N.T., Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Produtos relacionados com chá ou chá de ervas; café, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu,
sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria,
gelados; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos
(condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/06/25

011930559

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/076496

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/01

[730] 申請人 Requerente

:

Kin Yee Agnes Wong

地址 Endereço

:

Flat B, 16/F., Block 6, Le Bleu Deux, Tung Chung,. N.T., Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas; preparações para bebidas; cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não
alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/06/25

011930559

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/076497

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/01

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

Kin Yee Agnes Wong

地址 Endereço

:

Flat B, 16/F., Block 6, Le Bleu Deux, Tung Chung,. N.T., Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

類別 Classe

:

5
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[511]

產品 Produtos

:

17401

Medicamentos e ervas chinesas; produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos
para fins médicos; substâncias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias;
desinfectantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/06/25

011930617

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/076498

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/01

[730] 申請人 Requerente

:

Kin Yee Agnes Wong

地址 Endereço

:

Flat B, 16/F., Block 6, Le Bleu Deux, Tung Chung,. N.T., Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Produtos relacionados com chá ou chá de ervas; café, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu,
sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria,
gelados; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos
(condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/06/25

011930617

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/076499

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/01

[730] 申請人 Requerente

:

Kin Yee Agnes Wong

地址 Endereço

:

Flat B, 16/F., Block 6, Le Bleu Deux, Tung Chung,. N.T., Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas; preparações para bebidas; cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não
alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para bebidas.
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[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:
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日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/06/25

011930617

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/076500

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/01

[730] 申請人 Requerente

:

Kin Yee Agnes Wong

地址 Endereço

:

Flat B, 16/F., Block 6, Le Bleu Deux, Tung Chung,. N.T., Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Medicamentos e ervas chinesas; produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos
para fins médicos; substâncias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias;
desinfectantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/06/25

011930419

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/076501

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/01

[730] 申請人 Requerente

:

Kin Yee Agnes Wong

地址 Endereço

:

Flat B, 16/F., Block 6, Le Bleu Deux, Tung Chung,. N.T., Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Produtos relacionados com chá ou chá de ervas; café, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu,
sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria,
gelados; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos
(condimentos); especiarias; gelo para refrescar.
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[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/06/25

011930419

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/076502

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/01

[730] 申請人 Requerente

:

Kin Yee Agnes Wong

地址 Endereço

:

Flat B, 16/F., Block 6, Le Bleu Deux, Tung Chung,. N.T., Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

17403

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas; preparações para bebidas; cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não
alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/06/25

011930419

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/076918

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

Kin Yee Agnes Wong

地址 Endereço

:

Flat B, 16/F., Block 6, Le Bleu Deux, Tung Chung,. N.T., Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Medicamentos e ervas chinesas; produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos
para fins médicos; substâncias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias;
desinfectantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca

:
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[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/07/08

011963477

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/076919

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

Kin Yee Agnes Wong

地址 Endereço

:

Flat B, 16/F., Block 6, Le Bleu Deux, Tung Chung,. N.T., Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Produtos relacionados com chá ou chá de ervas; café, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu,
sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria,
gelados; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos
(condimentos); especiarias; gelo para refrescar.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/07/08

011963477

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/076920

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

Kin Yee Agnes Wong

地址 Endereço

:

Flat B, 16/F., Block 6, Le Bleu Deux, Tung Chung,. N.T., Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas; preparações para bebidas; cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não
alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para bebidas.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/07/08

011963477

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/076932

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/11

[730] 申請人 Requerente

:

NOVEMBER GRACE LIMITED

地址 Endereço

:

Flat/Rm 1408A 14/F, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road - Sheung Wan–
Hong Kong

[511]

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

3
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[511]

產品 Produtos

:

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

17405

Cosméticos, perfumes.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/14

011484334

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/076933

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/11

[730] 申請人 Requerente

:

NOVEMBER GRACE LIMITED

地址 Endereço

:

Flat/Rm 1408A 14/F, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road - Sheung Wan–

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Óculos.

Hong Kong

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/14

011484334

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/076934

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/11

:

NOVEMBER GRACE LIMITED

:

Flat/Rm 1408A 14/F, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road - Sheung Wan–

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Joalharia de moda, artigos de joalharia, relógios e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/14

011484334

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/076935

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/11

[730] 申請人 Requerente

:

NOVEMBER GRACE LIMITED

:

Flat/Rm 1408A 14/F, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road - Sheung Wan–

地址 Endereço

Hong Kong
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國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Produtos de couro, sacos e malas de viagem.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/14

011484334

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/076936

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/11

[730] 申請人 Requerente

:

NOVEMBER GRACE LIMITED

:

Flat/Rm 1408A 14/F, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road - Sheung Wan–

地址 Endereço

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

Tecidos e toalhas para fins doméstico.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/14

011484334

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/076937

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/11

[730] 申請人 Requerente

:

NOVEMBER GRACE LIMITED

地址 Endereço

:

Flat/Rm 1408A 14/F, West Tower Shun Tak Centre, 200 Connaught Road - Sheung Wan–
Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/14

011484334

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/077132

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/17
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[730] 申請人 Requerente

:

John Henry Sharp

地址 Endereço

:

Coombe Cottage, Berendens Lane, Great Warley CM13 3JB, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

17407

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

防護服裝；防護鞋；防護帽；護目罩；眼鏡；太陽鏡；眼罩；眼鏡盒；鼠標墊；上述商品零部件和
配件。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/18

011500758

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/077133

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/17

[730] 申請人 Requerente

:

John Henry Sharp

地址 Endereço

:

Coombe Cottage, Berendens Lane, Great Warley CM13 3JB, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬及其合金，不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶首飾；服裝用珠寶
首飾；寶石；鐘錶和計時儀；鐘錶和手錶；袖扣小飾品；領帶夾；上述商品零部件和配件。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/18

011500758

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/077134

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/17

[730] 申請人 Requerente

:

John Henry Sharp

地址 Endereço

:

Coombe Cottage, Berendens Lane, Great Warley CM13 3JB, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革和人造皮革；不屬別類的皮革和人造皮革製品；毛皮；箱子和旅行袋；雨傘；陽傘和手杖；
鞭和馬具；手提包；皮箱或皮紙板箱；公文箱；行李袋；運動包；旅行用衣袋；皮質購物袋；登山
包；雙肩包；各種運動包；旅行包；飛行包；皮革和人造皮革包；各種運動袋；腰包；書包；空的
化妝包；化妝包；剃鬚刀袋；梳妝袋；化妝箱；帆布背包；露營袋；手提箱；公事包；旅遊帽盒；皮
帶；錢帶；鞋帶；行李箱；衣箱；帶座手杖；錢包；鑰匙包；皮革鑰匙鏈；行李標簽；行李標簽夾；
行李帶；信用卡盒；電話卡盒；身份證夾；護照夾；上述商品零部件和配件。

[540] 商標 Marca

:
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[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/18

011500758

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/077135

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/17

[730] 申請人 Requerente
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:

John Henry Sharp

地址 Endereço

:

Coombe Cottage, Berendens Lane, Great Warley CM13 3JB, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽，服裝帶。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/18

011500758

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/077136

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/17

[730] 申請人 Requerente

:

John Henry Sharp

地址 Endereço

:

Coombe Cottage, Berendens Lane, Great Warley CM13 3JB, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；實業經營；實業管理；辦公事務；特許經營服務；漂白、洗衣、清潔、拋光、洗滌和打磨製
劑，肥皂，香料，精油，化妝品，洗髮水，牙膏，普通金屬及其合金，五金製品，小件五金，鑰 匙
圈，冰箱貼，手工工具和手工操作的工具，餐具，剃鬚刀，電動剃鬚刀，電髮剪，防護服裝，防護
鞋，防護帽，護目罩，眼鏡，太陽鏡，眼罩，眼鏡盒，鼠標墊，照明、加溫、蒸汽、烹調、冷藏、乾
燥、通風、供水及衛生設備，空調裝置，電熱水壺，天然氣和電炊具，貴重金屬及其合金，不屬別
類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶首飾，服裝用珠寶首飾，寶石，鐘錶和計時儀，
鐘錶和手錶，袖扣小飾品，領夾，不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，照片，文具
用品，文具或家庭用黏合劑，美術用品，畫筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品
（儀器除外），包裝用塑料物品（不屬別類的），印刷鉛字，印版，皮革和人造皮革，不屬別類的
皮革和人造皮革製品，毛皮，箱子和旅行袋，雨傘，陽傘和手杖，鞭和馬具，手提包，皮箱或皮
紙板箱，公文箱，行李袋，運動包，旅行用衣袋，皮質購物袋，登山包，雙肩包，各種運動包，旅
行包，飛行包，皮革和人造皮革包，各種運動袋，腰包，書包，空的化妝包，化妝包，剃鬚刀袋，
梳妝袋，化妝箱，帆布背包，露營袋，手提箱，公事包，旅遊帽盒，皮帶，錢帶，鞋帶，行李箱，衣
箱，帶座手杖，錢包，鑰 匙包，皮革 鑰 匙鏈，行李標簽，行李標簽夾，行李帶，信用卡盒，電話卡
盒，身份證夾，護照夾，傢俱，玻璃鏡子，鏡框，不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象
牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品，紡織用紗、綫，不
屬別類的布料及紡織品，床單和桌布，服裝，鞋，帽，服裝帶，娛樂品，玩具，不屬別類的體育及
運動用品，聖誕樹用裝飾品等商品的零售及批發服務；商品零部件和配件零售和批發服務；零
售商店服務；批發網點服務；商品目錄服務；通過郵件或電信、網絡、電視節目提供商品零售和
批發服務；提供商品選擇相關的信息、建議和幫助；上述服務的諮詢、信息和建議服務。

[540] 商標 Marca

:
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[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/18

011500758

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/077151

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/18

[730] 申請人 Requerente

:

DFS Group Limited

地址 Endereço

:

77 Mody Road, 8th Floor, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

17409

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de lojas de vendas a retalho apresentando um programa de bónus de incentivo
para clientes.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/07/02

SN 86/000,383

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/077155

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/18

[730] 申請人 Requerente

:

SARL Vignobles PHILBERT

地址 Endereço

:

SARL, Le Bourg, 16250 ETRIAC, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); cidras; digestivos (licores e aguardentes); vinhos;
aguardentes; água da vida (brandy) protegida pela denominação de origem Conhaque; licores; Pineau.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/21

123973373

法國 França

[210] 編號 N.º

:

N/077160

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/18

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Dados, documentos, informações, vídeos, sons, textos e outros suportes ou conteúdos multimédia, sendo todos registados electronicamente ou descarregáveis a partir da Internet,
de extranets ou de outras redes de comunicações; publicações electrónicas descarregáveis;
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hardware informático, aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou de
imagens; suportes de registo magnético; discos acústicos; equipamentos de processamento
de dados; software informático; software de comunicações; cartões de afiliação magnéticos, ópticos ou electrónicos; jogos de computador.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/18

TO/M/13/02722

湯加 Tonga

[210] 編號 N.º

:

N/077161

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/18

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de redes comerciais em linha; serviços de publicidade, marketing e promoção para
empresas; compilação e sistematização de informações em bases de dados informáticas;
fornecimento de uma base de dados pesquisável em linha com oportunidades de emprego e
de carreira, bem como perguntas e respostas sobre emprego questões profissionais; fornecimento de informações e referências relativas a produtos, serviços, eventos e actividades;
organização e realização de feiras de emprego; serviços de colocação de emprego; serviços
de consultadoria de recursos humanos; serviços de pesquisas e inquéritos para negócios;
serviços de monitorização, nomeadamente localização de referências em linha para empresas, organizações bem como assuntos de carácter profissional; promoção de produtos e
serviços de terceiros através de redes informáticas e de comunicações; facilitação da troca
e da venda de serviços e produtos de terceiros através de redes informáticas e de comunicações; serviços de lojas retalhistas em linha na área de suportes digitais, vestuário, calçado,
chapelaria, produtos de impressão, artigos de papelaria, acessórios de escritório, sacos, jogos, brinquedos e pinos; serviços de beneficência, nomeadamente sensibilização do público
relativamente a serviços beneficentes, serviços comunitários, e actividades de voluntariado;
fornecimento de serviços e informações de redes profissionais em linha nos domínios do
emprego, recrutamento, recursos profissionais e listas de emprego; fornecimento de aconselhamento em linha interactivo sobre emprego; serviços de recrutamento e colocação; acolhimento de exposições, conferências, seminários e eventos de redes profissionais para fins
comerciais, consultadoria empresarial, desenvolvimento de negócios.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/18

TO/M/13/02722

湯加 Tonga
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[210] 編號 N.º

:

N/077162

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/18

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

17411

Serviços de telecomunicações, nomeadamente transmissão electrónica de dados, mensagens e informações entre computadores, dispositivos móveis e portáteis e dispositivos de
comunicações com e sem fios; serviços de telecomunicações, nomeadamente, para permitir aos utilizadores transmitirem mensagens, comentários, conteúdos multimédia, vídeos,
filmes cinematográficos, filmes, e fotografias, conteúdos de áudio, animação, gravuras,
imagens, textos, informações e outros conteúdos criados pelos utilizadores através de uma
rede informática mundial e de outras redes informáticas e de comunicações; fornecimento de ligações de comunicações em linha que transferem os utilizadores para outros sítios
web; fornecimento de fóruns, salas de conversação e quadros electrónicos de mensagens
em linha para os utilizadores afixarem, pesquisarem, visualizarem, partilharem, criticarem, classificarem e comentarem sobre assuntos do seu interesse; fornecimento de acesso a
bases de dados informáticas, electrónicas e em linha; serviços de difusão de áudio, textos,
vídeos e multimédia através de redes informáticas e de comunicações electrónicas, nomeadamente carregamento, exibição, apresentação, etiquetagem e transmissão electrónica de
dados, áudio e vídeos; fornecimento de acesso a bases de dados informáticas nos domínios
do entretenimento e da educação; fornecimento de acesso a bases de dados informáticas
no domínio das redes sociais; fornecimento de meios de telecomunicações que permitem a
partilha de blogues, fotografias, vídeos, «podcasts» (ficheiros de áudio) e outros materiais
audiovisuais; fornecimento de meios de telecomunicações que permitem a criação e a actualização de páginas Web electrónicas pessoais com conteúdos disponibilizados pelos utilizadores.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/18

TO/M/13/02722

湯加 Tonga

[210] 編號 N.º

:

N/077163

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/18

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de educação e de divertimento; divulgação de informações e fornecimento, patrocínio e acolhimento de seminários, apresentações e grupos de discussão e fornecimento
de formação nos domínios do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional,
construção de relacionamentos, formação, recrutamento, e contactos em rede; serviços de
edição electrónica para terceiros; serviços de edição electrónica e em linha; acolhimento
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de exposições, conferências para fins culturais e educacionais; organização e realização de
eventos de educação e formação em linha, incluindo reuniões e seminários virtuais.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/18

TO/M/13/02722

湯加 Tonga

[210] 編號 N.º

:

N/077164

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/18

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços informáticos, nomeadamente, hospedagem de recursos electrónicos para terceiros
destinados à organização e direcção de reuniões, eventos e debates interactivos, através
da Internet ou de outras redes de comunicações; hospedagem de comunidades virtuais
para os utilizadores registados organizarem grupos, eventos, participarem em debates,
agregarem informações e recursos, e aderirem a redes sociais, profissionais e comunitárias; hospedagem em linha de conteúdos digitais; hospedagem de aplicações de software
informático de terceiros; hospedagem de um sítio Web interactivo e de software em linha
não-descarregável para carregamento, descarregamento, afixação, exibição, apresentação,
etiquetagem, partilha e transmissão de mensagens, comentários, conteúdos multimédia, vídeos, filmes cinematográficos, filmes, fotografias, conteúdos de áudio, animação, gravuras,
imagens, textos, informações e outros conteúdos criados pelos utilizadores; fornecimento
de um sítio Web com software não-descarregável nas áreas de redes empresariais e de
marketing, emprego, recrutamento, publicidade, marketing e promoção; fornecimento de
software não-descarregável que permite aos utilizadores procurar, localizar e comunicar
com outras pessoas através de redes de comunicações electrónicas para contactos em rede,
para realização de inquéritos e sondagens de opinião, para localizar referências em linha a
empresas, organizações, carreira e oportunidades de emprego, e tópicos de negócios; fornecimento de bases de dados informáticas em linha e bases de dados pesquisáveis em linha
nas áreas de negócios e redes de contactos profissionais; serviços de provedores de serviços
de aplicação; fornecimento de informações de índices pesquisáveis e de bases de dados de
informação, incluindo textos, documentos electrónicos, bases de dados, gráficos e informação audiovisual, por meio de redes mundiais informáticas de informação ou outras redes
de comunicações; fornecimento de uso temporário de software não-descarregável; serviços
de informática sob a forma de páginas web personalizadas com informações definidas pelo
utilizador, perfis pessoais, áudio e imagens; pesquisa científica e industrial; programação
de computadores; serviços informáticos, nomeadamente, serviços de informação personalizados em linha; fornecimento de uso de software; design e desenvolvimento de software
informático para terceiros; criação e manutenção sítios Web que fornecem uma comunidade em linha para publicidade e marketing; hospedagem de uma comunidade num sítio Web
em linha para utilizadores registados partilharem informações, fotografias, conteúdos de
áudio e vídeo e aderirem à comunicação e colaboração entre si, para formar grupos e participar em redes sociais.
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[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/18

TO/M/13/02722

湯加 Tonga

[210] 編號 N.º

:

N/077165

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/18

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

17413

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Prestação de serviços pessoais e sociais destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos; serviços de apresentação e redes sociais; fornecimento de informações no domínio
do desenvolvimento pessoal, nomeadamente aperfeiçoamento pessoal, realização pessoal,
serviços beneficentes, filantrópicos, de voluntariado, públicos e comunitários e actividades
humanitárias; licenciamento de software informático e outras tecnologias.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/01/18

TO/M/13/02722

湯加 Tonga

[210] 編號 N.º

:

N/077196

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/18

[730] 申請人 Requerente

:

YVES SAINT LAURENT

地址 Endereço

:

7 Avenue George V, 75008 Paris, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Armação para óculos, óculos, óculos de sol, óculos tingidos ou anti-reflexo, óculos de protecção, lunetas, óculos para ópera, lupas, estojos para óculos e embalagens para lentes de
contacto; aparelhos e instrumentos ópticos, lentes de correcção (ópticos), lentes para óculos, lentes de contacto, lentes tingidas ou filtradas, lentes protectoras, lentes de aumento,
lentes ópticas, lentes de contacto, aparelhos para transmissão, gravação ou reprodução de
dados, som ou imagens; telefones, telemóveis, telefones inteligentes, telefones com vídeo,
tablets, PDAs (assistentes pessoais digitais) e leitores de MP3; acessórios para telefones,
telemóveis, telefones inteligentes, telefones com vídeo, tablets, PDAs (assistentes pessoais digitais) e leitores de MP3, nomeadamente, conjuntos de mãos livres para telefones,
baterias, capas, estojos, capas, carregadores, tiras para telemóveis, tiras para o pulso ou
pescoço; unidades portáteis electrónicas para a transmissão sem fio de dados e/ou sinais
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de voz; acessórios para unidades portáteis electrónicas para a transmissão sem fio de dados
e/ou sinais de voz, nomeadamente baterias, conjuntos para carros, carregadores e vagens
de carga, auriculares, clipes/estojos para fixação de cintos, conjuntos de auscultadores,
adaptadores, estojos de adaptadores, suportes de mesa, estações de encaixe, cabos de computador, estojos e capas para computadores portáteis, capas, caixas de bateria, suportes de
registo magnético, discos de gravação, discos compactos, DVDs, dispositivos de memória
UBS e outros meios de gravação digital; equipamento para processamento de dados, computadores; software informático; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas
registadoras, máquinas de calcular; extintores de incêndio; aparelhos e instrumentos científicos (sem ser para fins médicos), náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, de
peso, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção) salva-vidas e aparelhos e instrumentos para ensino; estojos adaptados para aparelhos fotográficos e cinematográficos.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077197

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/18

[730] 申請人 Requerente

:

YVES SAINT LAURENT

地址 Endereço

:

7 Avenue George V, 75008 Paris, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Metais preciosos e suas ligas; obras de arte (em metais preciosos); artigos de joalharia (incluindo bijutaria) em metais preciosos, em ligas ou banhados, nomeadamente anéis, brincos, botões de punho, pulseiras, alfinetes de peito, pendentes, amuletos, correntes e correntes para relógios, fios, medalhas, medalhões; pedras semi-preciosas e preciosas; relojoaria e
instrumentos cronométricos, relógios, correias para relógios e caixas para relógios; argolas
para chaves em metais preciosos, em ligas ou banhados; estojos para relógios (para oferta)
e estojos para relojoaria e relojoaria; estojos para artigos de joalharia e guarda-jóias.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077198

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/18

[730] 申請人 Requerente

:

YVES SAINT LAURENT

地址 Endereço

:

7 Avenue George V, 75008 Paris, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Couro e imitações de couro, pele de animais e imitações de peles de animais; sacos de
mão, sacos a tiracolo, malas para mensageiros, sacos de compras, malas de viagem, carteiras, porta moedas, estojos para cartões (estojos para notas), pastas para documentos, malas
para documentos, sacos escolares, sacolas escolares, sacos de praia, sacos para desporto,
sacos de correia, sacos com alças, pastas, baús, sacos de viagem, mochilas, sacos para compras, malas envelope, bolsas de couro, estojos para artigos de higiene pessoal, sacos para
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toilette vendidos vazios, malas de viagem para roupa, conjuntos de viagem nomeadamente
bagagem coordenada para viagem, porta-chaves (em couro); chapéu-de-chuva, chapéu-de-sol, bengalas; arreios para animais, chicotes, selaria.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077199

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/18

[730] 申請人 Requerente

:

YVES SAINT LAURENT

地址 Endereço

:

7 Avenue George V, 75008 Paris, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, cintos (vestuário), luvas (vestuário), calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077201

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/19

[730] 申請人 Requerente

:

捷盈香港發展有限公司

地址 Endereço

:

香港新界屯門南豐工業城2座3樓10室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

工業 industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

潤膚膏；潔面膏；潤膚面膜；香水；沐浴液；洗髮液；洗髮精；護髮素；定型髮泥；定型噴霧；定
型啫喱；洗手液；化妝水；隔離面霜；防曬霜；手霜；腳霜；磨砂膏。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077203

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/19

[730] 申請人 Requerente

:

生樂華國際有限公司

地址 Endereço

:

香港新界屯門南豐工業城2座7樓3室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

工業 industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

潤膚膏；潔面膏；潤膚面膜；香水；沐浴液；洗髮液；洗髮精；護髮素；定型髮泥；定型噴霧；定
型啫喱；洗手液；化妝水；隔離面霜；防曬霜；手霜；腳霜；磨砂膏。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077204

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/19

[730] 申請人 Requerente

:

生樂華國際有限公司

地址 Endereço

:

香港新界屯門南豐工業城2座7樓3室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

工業 industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:
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潤膚膏；潔面膏；潤膚面膜；香水；沐浴液；洗髮液；洗髮精；護髮素；定型髮泥；定型噴霧；定
型啫喱；洗手液；化妝水；隔離面霜；防曬霜；手霜；腳霜；磨砂膏。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077205

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/19

[730] 申請人 Requerente

:

生樂華國際有限公司

地址 Endereço

:

香港新界屯門南豐工業城2座7樓3室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

工業 industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

潤膚膏；潔面膏；潤膚面膜；香水；沐浴液；洗髮液；洗髮精；護髮素；定型髮泥；定型噴霧；定
型啫喱；洗手液；化妝水；隔離面霜；防曬霜；手霜；腳霜；磨砂膏。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077328

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/07/24

[730] 申請人 Requerente

:

Energenz Consulting Limited

地址 Endereço

:

26/F, 10 North Point Road, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Prestação de serviços de consultoria em conservação de energia.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077344

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

17417

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos electrónicos, científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de sinalização; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão,
impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; suportes de
registo magnético; CD ROMS; equipamento para processamento de dados electrónicos;
computadores; programas para computador; publicações electrónicas (descarregáveis da
Internet); software de computadores permitindo a procura de dados; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos de telecomunicações; aparelhos e circuitos de comunicação para uso
em telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e/ou informáticos para débito
e/ou crédito de contas financeiras e/ou pagamento de produtos e serviços; cartões de débito
e/ou cartões de crédito que podem ser lidos por máquina e/ou de débito em conta; aparelhos, instrumentos e software para comunicação com redes informáticas (por exemplo,
redes globais da Internet); aparelhos equipamento e dispositivos de vídeo e áudio; música
digital (descarregável) fornecida pela Internet; leitores de MP3; aparelhos para sinais de
codificação e descodificação; e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077345

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer de
espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; serviços de vendas
a retalho e por grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso
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de produtos electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores,
aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de
administração comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077346

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de telecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora,
cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito,
serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito
via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de
risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de
débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de
débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros,
prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077347

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de construção e de engenharia; serviços de conservação e reparação de todos os
produtos em geral, incluindo serviços de construção, instalação, assistência, manutenção,
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revisão e reparação de equipamento electrónico, de equipamento mecânico e óptico, computadores, equipamento periférico de computadores, equipamento de telecomunicação,
equipamento de redes de dados para telecomunicação, equipamento de redes de mensagens e correio, aparelhos e instalações de processamento de dados e programação de computadores, terminais de computadores, máquinas comerciais e preparação de relatórios
relativos aos serviços indicados; serviços de assistência, reparação e conservação de veículos terrestres e náuticos e baterias; reparação e calibragem de aparelhos e instrumentos
eléctricos, electrónicos e fotográficos; instalação, manutenção e reparação de equipamento
electrónico para sistemas de pontos de vendas, nomeadamente, instalação, manutenção
e reparação de terminais de pontos de venda, de leitores de códigos de barras, de leitores
ópticos, de monitores para a exibição de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro
automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de
receptores de rádio, e de hardware de computador; instalação de hardware de computador;
serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a
partir de uma base de dados de computador ou da Internet; instalação e reparação de telefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para escritórios;
instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações,
dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas de satélite ou
redes de computadores; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077348

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens
com apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes,
envio de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por
meios electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação e descodificação de sinais; transmissão de televisão por cabo; fornecimento de unidades de telecomunicações para discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso
a portais de música digital na Internet; fornecimento de acesso a portais MP3 na Internet;
distribuição de música digital através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077349

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente
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:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento,
transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de texto, gráficos, e publicações electrónicas; serviços científicos
e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mesmos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware
e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos;
aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de
consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços
de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e
aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; informações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de
uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas;
hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um
serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e
programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com
entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados numa rede informática global; serviços de fornecimento de
informações, aconselhamento e consultoria relacionados com o supracitado; operação de
motores de busca; serviços de consultoria e de apoio informáticos para a gravação (scanning)
de informações em discos de computadores; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos disponíveis em redes informáticas globais para
terceiros; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e «design» relacionados com isso,
serviços de análise industrial e de pesquisa; «design» e desenvolvimento de hardware e de
software para computadores; «design» de computadores, de computadores «notebook», de
computadores «laptop», de computadores portáteis e de computadores de mão; «design» de
assistentes digitais pessoais, e de leitores de média pessoais; «design» de telefones móveis
e de telefones inteligentes; «design» de câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de software de sistemas de computadores; provisão
de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para trocas de dados;
«design» de software para computadores; «design» de sistemas de computadores; «design»
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e desenvolvimento de «webpages»; hospedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem
de aplicações de computador para a procura e recolha de informação de bases de dados e
de redes de computadores; provisão de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura personalizada de bases de dados de computadores e de
«websites»; provisão de conexões de computador a «websites» de terceiros para facilitar o
comércio electrónico e transacções de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados com todos os serviços supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
通知 Notificações

:

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.
Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
excluiu-se «fornecimento de acesso temporário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utilizadores programar conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, incluindo programas de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais e recreativos; fornecimento de acesso à Internet
a utilizadores (fornecedores de serviço); serviços de redes sociais online; fornecimento de
redes sociais nos sítios da Internet», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º

:

N/077350

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet; serviços de apresentações sociais, de redes sociais e de encontros sociais; providenciar o acesso
a bases de dados de computadores nas áreas de redes sociais, apresentações e encontros
sociais; providenciar serviços e informações sociais nas áreas de desenvolvimento pessoal,
nomeadamente serviços de auto-melhoria, de auto-realização, de beneficência, de filantropia, de voluntariado, públicos e comunitários, e actividades humanitárias; serviços de
licenciamento de programas informáticos (software) e de produtos e de serviços na área do
divertimento; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para satisfazer necessidades dos indivíduos; serviços on-line, nomeadamente fornecimento de informações através
de redes informáticas no sector de segurança informática e de rede; monitorização de sistemas informáticos e redes informáticas para fins de segurança; serviços de segurança para a
protecção da propriedade e de indivíduos; centrais de estações para serviços de protecção
electrónica; serviços de alarme para intrusos e ladrões; serviços de alarmes e protecção
contra incêndios; serviços de fiscalização de extintores de incêndios e fluxo de água; serviços de supervisão de processos industriais; serviços de vigilância de incêndios e segurança;
inspecção no local relacionada com incêndios e segurança; integração de soluções relacionadas com incêndios e segurança; serviços de consultadoria sobre segurança incluindo
incêndios e furto; serviços de segurança relacionados com a protecção contra incêndios e
furtos.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077351

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos electrónicos, científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de sinalização; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão,
impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; suportes de
registo magnético; CD ROMS; equipamento para processamento de dados electrónicos;
computadores; programas para computador; publicações electrónicas (descarregáveis da
Internet); software de computadores permitindo a procura de dados; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos de telecomunicações; aparelhos e circuitos de comunicação para uso
em telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e/ou informáticos para débito
e/ou crédito de contas financeiras e/ou pagamento de produtos e serviços; cartões de débito
e/ou cartões de crédito que podem ser lidos por máquina e/ou de débito em conta; aparelhos, instrumentos e software para comunicação com redes informáticas (por exemplo,
redes globais da Internet); aparelhos equipamento e dispositivos de vídeo e áudio; música
digital (descarregável) fornecida pela Internet; leitores de MP3; aparelhos para sinais de
codificação e descodificação; e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077352

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer de
espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; serviços de vendas
a retalho e por grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso
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de produtos electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores,
aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de
administração comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077353

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de telecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora,
cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito,
serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito
via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de
risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de
débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de
débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros,
prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077354

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de construção e de engenharia; serviços de conservação e reparação de todos os
produtos em geral, incluindo serviços de construção, instalação, assistência, manutenção,
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revisão e reparação de equipamento electrónico, de equipamento mecânico e óptico, computadores, equipamento periférico de computadores, equipamento de telecomunicação,
equipamento de redes de dados para telecomunicação, equipamento de redes de mensagens e correio, aparelhos e instalações de processamento de dados e programação de computadores, terminais de computadores, máquinas comerciais e preparação de relatórios
relativos aos serviços indicados; serviços de assistência, reparação e conservação de veículos terrestres e náuticos e baterias; reparação e calibragem de aparelhos e instrumentos
eléctricos, electrónicos e fotográficos; instalação, manutenção e reparação de equipamento
electrónico para sistemas de pontos de vendas, nomeadamente, instalação, manutenção
e reparação de terminais de pontos de venda, de leitores de códigos de barras, de leitores
ópticos, de monitores para a exibição de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro
automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de
receptores de rádio, e de hardware de computador; instalação de hardware de computador;
serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a
partir de uma base de dados de computador ou da Internet; instalação e reparação de telefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para escritórios;
instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações,
dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas de satélite ou
redes de computadores; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077355

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens
com apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes,
envio de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por
meios electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação e descodificação de sinais; transmissão de televisão por cabo; fornecimento de unidades de telecomunicações para discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso
a portais de música digital na Internet; fornecimento de acesso a portais MP3 na Internet;
distribuição de música digital através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077356

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento,
transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de texto, gráficos, e publicações electrónicas; serviços científicos
e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mesmos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware
e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos;
aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de
consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços
de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e
aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; informações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de
uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas;
hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um
serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e
programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com
entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados numa rede informática global; serviços de fornecimento de
informações, aconselhamento e consultoria relacionados com o supracitado; operação de
motores de busca; serviços de consultoria e de apoio informáticos para a gravação (scanning)
de informações em discos de computadores; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos disponíveis em redes informáticas globais para
terceiros; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e «design» relacionados com isso,
serviços de análise industrial e de pesquisa; «design» e desenvolvimento de hardware e de
software para computadores; «design» de computadores, de computadores «notebook», de
computadores «laptop», de computadores portáteis e de computadores de mão; «design» de
assistentes digitais pessoais, e de leitores de média pessoais; «design» de telefones móveis
e de telefones inteligentes; «design» de câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de software de sistemas de computadores; provisão
de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para trocas de dados;
«design» de software para computadores; «design» de sistemas de computadores; «design»
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e desenvolvimento de «webpages»; hospedagem de«webpages» para terceiros; hospedagem
de aplicações de computador para a procura e recolha de informação de bases de dados e
de redes de computadores; provisão de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura personalizada de bases de dados de computadores e de
«websites»; provisão de conexões de computador a «websites» de terceiros para facilitar o
comércio electrónico e transacções de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados com todos os serviços supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
通知 Notificações

:

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.
Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
excluiu-se «fornecimento de acesso temporário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utilizadores programar conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, incluindo programas de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais e recreativos; fornecimento de acesso à Internet
a utilizadores (fornecedores de serviço); serviços de redes sociais online; fornecimento de
redes sociais nos sítios da Internet», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º

:

N/077357

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet; serviços de apresentações sociais, de redes sociais e de encontros sociais; providenciar o acesso
a bases de dados de computadores nas áreas de redes sociais, apresentações e encontros
sociais; providenciar serviços e informações sociais nas áreas de desenvolvimento pessoal,
nomeadamente serviços de auto-melhoria, de auto-realização, de beneficência, de filantropia, de voluntariado, públicos e comunitários, e actividades humanitárias; serviços de
licenciamento de programas informáticos (software) e de produtos e de serviços na área do
divertimento; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para satisfazer necessidades dos indivíduos; serviços on-line, nomeadamente fornecimento de informações através
de redes informáticas no sector de segurança informática e de rede; monitorização de sistemas informáticos e redes informáticas para fins de segurança; serviços de segurança para a
protecção da propriedade e de indivíduos; centrais de estações para serviços de protecção
electrónica; serviços de alarme para intrusos e ladrões; serviços de alarmes e protecção
contra incêndios; serviços de fiscalização de extintores de incêndios e fluxo de água; serviços de supervisão de processos industriais; serviços de vigilância de incêndios e segurança;
inspecção no local relacionada com incêndios e segurança; integração de soluções relacionadas com incêndios e segurança; serviços de consultadoria sobre segurança incluindo
incêndios e furto; serviços de segurança relacionados com a protecção contra incêndios e
furtos.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, cinzento e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077358

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos electrónicos, científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de sinalização; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão,
impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; suportes de
registo magnético; CD ROMS; equipamento para processamento de dados electrónicos;
computadores; programas para computador; publicações electrónicas (descarregáveis da
Internet); software de computadores permitindo a procura de dados; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos de telecomunicações; aparelhos e circuitos de comunicação para uso
em telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e/ou informáticos para débito
e/ou crédito de contas financeiras e/ou pagamento de produtos e serviços; cartões de débito
e/ou cartões de crédito que podem ser lidos por máquina e/ou de débito em conta; aparelhos, instrumentos e software para comunicação com redes informáticas (por exemplo,
redes globais da Internet); aparelhos equipamento e dispositivos de vídeo e áudio; música
digital (descarregável) fornecida pela Internet; leitores de MP3; aparelhos para sinais de
codificação e descodificação; e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077359

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer de
espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; serviços de vendas
a retalho e por grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso
de produtos electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores,
aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições para
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fins comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de
administração comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077360

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de telecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora,
cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito,
serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito
via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de
risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de
débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de
débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros,
prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077361

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de construção e de engenharia; serviços de conservação e reparação de todos os
produtos em geral, incluindo serviços de construção, instalação, assistência, manutenção,
revisão e reparação de equipamento electrónico, de equipamento mecânico e óptico, computadores, equipamento periférico de computadores, equipamento de telecomunicação,
equipamento de redes de dados para telecomunicação, equipamento de redes de mensagens e correio, aparelhos e instalações de processamento de dados e programação de computadores, terminais de computadores, máquinas comerciais e preparação de relatórios
relativos aos serviços indicados; serviços de assistência, reparação e conservação de veículos terrestres e náuticos e baterias; reparação e calibragem de aparelhos e instrumentos
eléctricos, electrónicos e fotográficos; instalação, manutenção e reparação de equipamento
electrónico para sistemas de pontos de vendas, nomeadamente, instalação, manutenção
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e reparação de terminais de pontos de venda, de leitores de códigos de barras, de leitores
ópticos, de monitores para a exibição de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro
automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de
receptores de rádio, e de hardware de computador; instalação de hardware de computador;
serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a
partir de uma base de dados de computador ou da Internet; instalação e reparação de telefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para escritórios;
instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações,
dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas de satélite ou
redes de computadores; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077362

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens
com apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes,
envio de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por
meios electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação e descodificação de sinais; transmissão de televisão por cabo; fornecimento de unidades de telecomunicações para discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso
a portais de música digital na Internet; fornecimento de acesso a portais MP3 na Internet;
distribuição de música digital através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077363

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento,
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transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de texto, gráficos, e publicações electrónicas; serviços científicos
e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mesmos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware
e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos;
aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de
consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços
de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e
aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; informações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de
uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas;
hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um
serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e
programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com
entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados numa rede informática global; serviços de fornecimento de
informações, aconselhamento e consultoria relacionados com o supracitado; operação de
motores de busca; serviços de consultoria e de apoio informáticos para a gravação (scanning)
de informações em discos de computadores; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos disponíveis em redes informáticas globais para
terceiros; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e «design» relacionados com isso,
serviços de análise industrial e de pesquisa; «design» e desenvolvimento de hardware e de
software para computadores; «design» de computadores, de computadores «notebook», de
computadores «laptop», de computadores portáteis e de computadores de mão; «design» de
assistentes digitais pessoais, e de leitores de média pessoais; «design» de telefones móveis
e de telefones inteligentes; «design» de câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de software de sistemas de computadores; provisão
de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para trocas de dados;
«design» de software para computadores; «design» de sistemas de computadores; «design»
e desenvolvimento de «webpages»; hospedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem
de aplicações de computador para a procura e recolha de informação de bases de dados e
de redes de computadores; provisão de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura personalizada de bases de dados de computadores e de
«websites»; provisão de conexões de computador a «websites» de terceiros para facilitar o
comércio electrónico e transacções de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados com todos os serviços supracitados.
[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
excluiu-se «fornecimento de acesso temporário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utilizadores programar conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, incluindo programas de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais e recreativos; fornecimento de acesso à Internet
a utilizadores (fornecedores de serviço); serviços de redes sociais online; fornecimento de
redes sociais nos sítios da Internet», por pertencer a outra classe.

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[210] 編號 N.º

:

N/077364

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

17431

Serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet; serviços de apresentações sociais, de redes sociais e de encontros sociais; providenciar o acesso
a bases de dados de computadores nas áreas de redes sociais, apresentações e encontros
sociais; providenciar serviços e informações sociais nas áreas de desenvolvimento pessoal,
nomeadamente serviços de auto-melhoria, de auto-realização, de beneficência, de filantropia, de voluntariado, públicos e comunitários e actividades humanitárias; serviços de
licenciamento de programas informáticos (software) e de produtos e de serviços na área do
divertimento; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para satisfazer necessidades dos indivíduos; serviços on-line, nomeadamente fornecimento de informações através
de redes informáticas no sector de segurança informática e de rede; monitorização de sistemas informáticos e redes informáticas para fins de segurança; serviços de segurança para a
protecção da propriedade e de indivíduos; centrais de estações para serviços de protecção
electrónica; serviços de alarme para intrusos e ladrões; serviços de alarmes e protecção
contra incêndios; serviços de fiscalização de extintores de incêndios e fluxo de água; serviços de supervisão de processos industriais; serviços de vigilância de incêndios e segurança;
inspecção no local relacionada com incêndios e segurança; integração de soluções relacionadas com incêndios e segurança; serviços de consultadoria sobre segurança incluindo
incêndios e furto; serviços de segurança relacionados com a protecção contra incêndios e
furtos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077365

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos electrónicos, científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de sinalização; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão,
impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; suportes de
registo magnético; CD ROMS; equipamento para processamento de dados electrónicos;
computadores; programas para computador; publicações electrónicas (descarregáveis da
Internet); software de computadores permitindo a procura de dados; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos de telecomunicações; aparelhos e circuitos de comunicação para uso
em telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e/ou informáticos para débito
e/ou crédito de contas financeiras e/ou pagamento de produtos e serviços; cartões de débito
e/ou cartões de crédito que podem ser lidos por máquina e/ou de débito em conta; aparelhos, instrumentos e software para comunicação com redes informáticas (por exemplo,
redes globais da Internet); aparelhos equipamento e dispositivos de vídeo e áudio; música
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digital (descarregável) fornecida pela Internet; leitores de MP3; aparelhos para sinais de
codificação e descodificação; e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077366

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer de
espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; serviços de vendas
a retalho e por grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso
de produtos electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores,
aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou
reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições
para fins comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços
de administração comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077367

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de telecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora,
cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito,
serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito
via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de
risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de
débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de
débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros,
prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de
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consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077368

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de construção e de engenharia; serviços de conservação e reparação de todos os
produtos em geral, incluindo serviços de construção, instalação, assistência, manutenção,
revisão e reparação de equipamento electrónico, de equipamento mecânico e óptico, computadores, equipamento periférico de computadores, equipamento de telecomunicação,
equipamento de redes de dados para telecomunicação, equipamento de redes de mensagens e correio, aparelhos e instalações de processamento de dados e programação de computadores, terminais de computadores, máquinas comerciais e preparação de relatórios
relativos aos serviços indicados; serviços de assistência, reparação e conservação de veículos terrestres e náuticos e baterias; reparação e calibragem de aparelhos e instrumentos
eléctricos, electrónicos e fotográficos; instalação, manutenção e reparação de equipamento
electrónico para sistemas de pontos de vendas, nomeadamente instalação, manutenção e
reparação de terminais de pontos de venda, de leitores de códigos de barras, de leitores
ópticos, de monitores para a exibição de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro
automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de
receptores de rádio, e de hardware de computador; instalação de hardware de computador;
serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a
partir de uma base de dados de computador ou da Internet; instalação e reparação de telefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para escritórios;
instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações,
dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas de satélite ou
redes de computadores; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077369

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens
com apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes,
envio de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por
meios electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação e descodificação de sinais; transmissão de televisão por cabo; fornecimento de unidades de telecomunicações para discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso
a portais de música digital na Internet; fornecimento de acesso a portais MP3 na Internet;
distribuição de música digital através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077370

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento,
transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos
e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mesmos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware
e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos;
aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de
consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços
de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e
aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; informações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de
uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas;
hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um
serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e
programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com
entretenimento, e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados numa rede informática global; serviços de fornecimento de
informações, aconselhamento e consultoria relacionados com o supracitado; operação de
motores de busca; serviços de consultoria e de apoio informáticos para a gravação (scanning)
de informações em discos de computadores; criação de índices de informações na inter-
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net, páginas electrónicas e outros recursos disponíveis em redes informáticas globais para
terceiros; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e «design» relacionados com isso,
serviços de análise industrial e de pesquisa; «design» e desenvolvimento de hardware e de
software para computadores; «design» de computadores, de computadores «notebook», de
computadores «laptop», de computadores portáteis e de computadores de mão; «design» de
assistentes digitais pessoais, e de leitores de média pessoais; «design» de telefones móveis
e de telefones inteligentes; «design» de câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de software de sistemas de computadores; provisão
de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para trocas de dados;
«design» de software para computadores; «design» de sistemas de computadores; «design»
e desenvolvimento de «webpages»; hospedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem
de aplicações de computador para a procura e recolha de informação de bases de dados e
de redes de computadores; provisão de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura personalizada de bases de dados de computadores e de
«websites»; provisão de conexões de computador a «websites» de terceiros para facilitar o
comércio electrónico e transacções de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados com todos os serviços supracitados.
[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei no. 97/99/M, de 13 de Dezembro,
excluiu-se «fornecimento de acesso temporário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utilizadores programar conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, incluindo programas de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais e recreativos; fornecimento de acesso à Internet
a utilizadores (fornecedores de serviço); serviços de redes sociais online; fornecimento de
redes sociais nos sítios da Internet», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º

:

N/077371

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet; serviços de apresentações sociais, de redes sociais e de encontros sociais; providenciar o acesso
a bases de dados de computadores nas áreas de redes sociais, apresentações e encontros
sociais; providenciar serviços e informações sociais nas áreas de desenvolvimento pessoal,
nomeadamente serviços de auto-melhoria, de auto-realização, de beneficência, de filantropia, de voluntariado, públicos e comunitários e actividades humanitárias; serviços de
licenciamento de programas informáticos (software) e de produtos e de serviços na área do
divertimento; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para satisfazer necessidades dos indivíduos; serviços on-line, nomeadamente fornecimento de informações através
de redes informáticas no sector de segurança informática e de rede; monitorização de sistemas informáticos e redes informáticas para fins de segurança; serviços de segurança para a
protecção da propriedade e de indivíduos; centrais de estações para serviços de protecção
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electrónica; serviços de alarme para intrusos e ladrões; serviços de alarmes e protecção
contra incêndios; serviços de fiscalização de extintores de incêndios e fluxo de água; serviços de supervisão de processos industriais; serviços de vigilância de incêndios e segurança;
inspecção no local relacionada com incêndios e segurança; integração de soluções relacionadas com incêndios e segurança; serviços de consultadoria sobre segurança incluindo
incêndios e furto; serviços de segurança relacionados com a protecção contra incêndios e
furtos.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077372

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos electrónicos, científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de sinalização; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão,
impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; suportes de
registo magnético; CD ROMS; equipamento para processamento de dados electrónicos;
computadores; programas para computador; publicações electrónicas (descarregáveis da
Internet); software de computadores permitindo a procura de dados; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos de telecomunicações; aparelhos e circuitos de comunicação para uso
em telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e/ou informáticos para débito
e/ou crédito de contas financeiras e/ou pagamento de produtos e serviços; cartões de débito
e/ou cartões de crédito que podem ser lidos por máquina e/ou de débito em conta; aparelhos, instrumentos e software para comunicação com redes informáticas (por exemplo,
redes globais da Internet); aparelhos equipamento e dispositivos de vídeo e áudio; música
digital (descarregável) fornecida pela Internet; leitores de MP3; aparelhos para sinais de
codificação e descodificação; e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, preto, amarelo, laranja, bege, rosa e branco, conforme exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077373

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

[511]

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

35
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[511]

服務 Serviços

:
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Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer de
espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; serviços de vendas
a retalho e por grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso
de produtos electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores,
aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou
reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições
para fins comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços
de administração comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, preto, amarelo, laranja, bege, rosa e branco, conforme exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077374

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de telecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora,
cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito,
serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito
via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de
risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de
débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de
débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros,
prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, preto, amarelo, laranja, bege, rosa e branco, conforme exemplar de marca.
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[210] 編號 N.º

:

N/077375

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de construção e de engenharia; serviços de conservação e reparação de todos os
produtos em geral, incluindo serviços de construção, instalação, assistência, manutenção,
revisão e reparação de equipamento electrónico, de equipamento mecânico e óptico, computadores, equipamento periférico de computadores, equipamento de telecomunicação,
equipamento de redes de dados para telecomunicação, equipamento de redes de mensagens e correio, aparelhos e instalações de processamento de dados e programação de computadores, terminais de computadores, máquinas comerciais e preparação de relatórios
relativos aos serviços indicados; serviços de assistência, reparação e conservação de veículos terrestres e náuticos e baterias; reparação e calibragem de aparelhos e instrumentos
eléctricos, electrónicos e fotográficos; instalação, manutenção e reparação de equipamento
electrónico para sistemas de pontos de vendas, nomeadamente instalação, manutenção e
reparação de terminais de pontos de venda, de leitores de códigos de barras, de leitores
ópticos, de monitores para a exibição de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro
automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de
receptores de rádio e de hardware de computador; instalação de hardware de computador;
serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a
partir de uma base de dados de computador ou da Internet; instalação e reparação de telefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para escritórios;
instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações,
dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas de satélite ou
redes de computadores; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, preto, amarelo, laranja, bege, rosa e branco, conforme exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077376

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens
com apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes,
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envio de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por
meios electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação e descodificação de sinais; transmissão de televisão por cabo; fornecimento de unidades de telecomunicações para discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso
a portais de música digital na Internet; fornecimento de acesso a portais MP3 na Internet;
distribuição de música digital através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, preto, amarelo, laranja, bege, rosa e branco, conforme exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077377

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Providenciar bases de dados de computadores, electrónicas e on-line na área do entretenimento e nas áreas de grupos com interesses secundários, universitários, sociais e comunitários; serviços de partilha de vídeos e de partilha de fotografias; diários e «web logs» electrónicos, com conteúdos específicos ou criados pelos utilizadores; serviços de publicações
electrónicas para terceiros; serviços de entretenimento, nomeadamente facilitando serviços
de jogos interactivos de jogadores múltiplos ou jogadores individuais para jogos jogados
via computadores ou redes de comunicação; providenciar informações sobre jogos de computador on-line e jogos de vídeo via computadores ou redes de comunicação; organização
e condução de competições para jogadores de vídeo e jogadores de jogos de computador;
serviços de educação e divertimento; actividades desportivas e culturais; serviços de educação, ensino e formação à base de computador e assistidos por computador; serviços de criação de imagens digitais; serviços de divertimento e educação, nomeadamente fornecimento
de material de texto, vídeo, áudio e multimédia; serviços de divertimento, nomeadamente,
fornecimento de jogos de computador; serviços de divertimento e educação, nomeadamente livros electrónicos, revistas, jornais, diários, periódicos e outras publicações; serviços de
divertimento e educação, nomeadamente fornecimento de informação, bases de dados,
directórios e podcasts em matéria de divertimento, publicidade, notícias, eventos actuais,
história, desportos, jogos, média, eventos e actividades culturais, tempos livres, publicações, tecnologia e outros temas; serviços de divertimento e educação, nomeadamente actuações ao vivo, eventos desportivos, eventos culturais e palestras; serviços de divertimento e
educação, nomeadamente organizar e realizar exposições, exibições, exposições, sessões
de formação prática, seminários, formação e conferências; informação, consultoria e ser-
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viços de consultoria relacionada com todos os atrás referidos; publicação de diagramas,
imagens e fotografias; serviços de educação, formação e de instrução relacionados com
telecomunicações, computadores, programas de computador, concepção de «websites»,
comércio electrónico, gestão de negócios e publicidade; provisão tanto interactiva como
não interactiva de educação, recreação, instrução, ensino e formação; concepção de cursos,
exames e qualificações educacionais; entretenimento providenciado via meios electrónicos
e digitais interactivos; preparação, organização, apresentação e condução de eventos e competições para fins educacionais e de entretenimento; serviços de agência de bilhetes para
entretenimento; informação relacionada com entretenimento ou educação, providenciada
«on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; provisão de música
digital (não descarregável) da Internet; provisão de música digital (não descarregável) de
«websites» na Internet de MP3 («Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3»); serviços
de entretenimento e de educação relacionados com o planeamento, produção e distribuição
de som, imagens, música digital, filmes, material de áudio, visual ou audiovisual ao vivo
ou gravado para difusão por cabos terrestres, canais de satélite, Internet sistemas sem fios
ou de «wire-link» e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento musical;
aluguer de gravações de som; preparação de programas de entretenimento, educacionais,
documentários e de notícias para difusão; serviços de reportagens; informação relacionada
com eventos desportivos ou culturais, actualidades e notícias de última hora providenciada
por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou por outros meios electrónicos;
produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; provisão de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto para fins de entretenimento; serviços de jogo;
provisão de instalações para clubes recreativos, desportivos e de ginásio; espectáculos de
grupos musicais; serviços de clube de entretenimento, discoteca, desfile de modas e de
clube nocturno; serviços de clube relacionados com entretenimento, educação e cultura;
organização, condução e provisão das conferências, convenções, congressos, seminários e
«workshops» de formação; organização e condução de exibições, desfiles de modas, exposições educacionais e espectáculos e exposições culturais; serviços de galeria e de exposições
de arte; serviços de galeria de arte relacionados com o aluguer de belas artes; serviços de
formação relacionados com a saúde e a segurança ocupacionais, conservação do ambiente;
provisão de aulas sobre charutos, aulas de provas de vinhos; provisão de informação de
educacional sobre materiais de pesquisa e agenciamento; serviços de preparação, organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção na produção
de programas para difusão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamento, incluindo equipamento audiovisual, que é usado para a produção de
programas para difusão; provisão de estúdios de áudio e visuais; provisão de instalações
para desporto; provisão de instalações para filmes, exposições, peças de teatro, música ou
formação educacional; agências de reserva de bilhetes para entretenimento; aluguer e arrendamento de filmes (filmes cinematográficos) aluguer e arrendamento de instrumentos
musicais; aluguer e arrendamento de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de
livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação
de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; provisão de jogos de vídeo,
jogos de computador, som ou imagens, ou filmes através de telecomunicações ou redes de
computadores; provisão de jogos de computador e competições «on-line»; aluguer de fitas
de vídeo pré-gravadas; aluguer e arrendamento de máquinas de jogos; empréstimo de equipamento de jogos do tipo de salão de jogos; empréstimo de quadros; fotografia; tradução;
interpretação; provisão de notícias; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados.
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, preto, amarelo, laranja, bege, rosa e branco, conforme exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077378

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

17441

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento,
transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos
e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mesmos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware
e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos;
aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de
consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços
de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e
aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; informações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de
uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas;
hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um
serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e
programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com
entretenimentos e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados numa rede informática global; serviços de fornecimento de
informações, aconselhamento e consultoria relacionados com o supracitado; operação de
motores de busca; serviços de consultoria e de apoio informáticos para a gravação (scanning)
de informações em discos de computadores; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos disponíveis em redes informáticas globais para
terceiros; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e «design» relacionados com isso,
serviços de análise industrial e de pesquisa; «design» e desenvolvimento de hardware e de
software para computadores; «design» de computadores, de computadores «notebook», de
computadores «laptop», de computadores portáteis e de computadores de mão; «design» de
assistentes digitais pessoais e de leitores de média pessoais; «design» de telefones móveis
e de telefones inteligentes; «design» de câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de software de sistemas de computadores; provisão
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de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para trocas de dados;
«design» de software para computadores; «design» de sistemas de computadores; «design»
e desenvolvimento de «webpages»; hospedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem
de aplicações de computador para a procura e recolha de informação de bases de dados e
de redes de computadores; provisão de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura personalizada de bases de dados de computadores e de
«websites»; provisão de conexões de computador a «websites» de terceiros para facilitar o
comércio electrónico e transacções de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados com todos os serviços supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
通知 Notificações

:

Azul, preto, amarelo, laranja, bege, rosa e branco, conforme exemplar de marca.
Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
excluiu-se «fornecimento de acesso temporário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utilizadores programar conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, incluindo programas de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais e recreativos; fornecimento de acesso à Internet
a utilizadores (fornecedores de serviço); serviços de redes sociais online; fornecimento de
redes sociais nos sítios da Internet», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º

:

N/077379

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet; serviços de apresentações sociais, de redes sociais e de encontros sociais; providenciar o acesso
a bases de dados de computadores nas áreas de redes sociais, apresentações e encontros
sociais; providenciar serviços e informações sociais nas áreas de desenvolvimento pessoal,
nomeadamente serviços de auto-melhoria, de auto-realização, de beneficência, de filantropia, de voluntariado, públicos e comunitários e actividades humanitárias; serviços de
licenciamento de programas informáticos (software) e de produtos e de serviços na área do
divertimento; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para satisfazer necessidades dos indivíduos; serviços on-line, nomeadamente fornecimento de informações através
de redes informáticas no sector de segurança informática e de rede; monitorização de sistemas informáticos e redes informáticas para fins de segurança; serviços de segurança para a
protecção da propriedade e de indivíduos; centrais de estações para serviços de protecção
electrónica; serviços de alarme para intrusos e ladrões; serviços de alarmes e protecção
contra incêndios; serviços de fiscalização de extintores de incêndios e fluxo de água; serviços de supervisão de processos industriais; serviços de vigilância de incêndios e segurança;
inspecção no local relacionada com incêndios e segurança; integração de soluções rela-
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cionadas com incêndios e segurança; serviços de consultadoria sobre segurança incluindo
incêndios e furto; serviços de segurança relacionados com a protecção contra incêndios e
furtos.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, preto, amarelo, laranja, bege, rosa e branco, conforme exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077380

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos electrónicos, científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de sinalização; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão,
impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens e/ou som; suportes de
registo magnético; CD ROMS; equipamento para processamento de dados electrónicos;
computadores; programas para computador; publicações electrónicas (descarregáveis da
Internet); software de computadores permitindo a procura de dados; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos de telecomunicações; aparelhos e circuitos de comunicação para uso
em telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e/ou informáticos para débito
e/ou crédito de contas financeiras e/ou pagamento de produtos e serviços; cartões de débito
e/ou cartões de crédito que podem ser lidos por máquina e/ou de débito em conta; aparelhos, instrumentos e software para comunicação com redes informáticas (por exemplo,
redes globais da Internet); aparelhos equipamento e dispositivos de vídeo e áudio; música
digital (descarregável) fornecida pela Internet; leitores de MP3; aparelhos para sinais de
codificação e descodificação; e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077381

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer de
espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; for-

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

17444

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

necimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; serviços de vendas
a retalho e por grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso
de produtos electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores,
aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou
reprodução de dados, informação, fotos, imagens e/ou som; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de
administração comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077382

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de telecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora,
cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito,
serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito
via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de
risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de
débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de
débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros,
prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077383

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de construção e de engenharia; serviços de conservação e reparação de todos os
produtos em geral, incluindo serviços de construção, instalação, assistência, manutenção,
revisão e reparação de equipamento electrónico, de equipamento mecânico e óptico, computadores, equipamento periférico de computadores, equipamento de telecomunicação,
equipamento de redes de dados para telecomunicação, equipamento de redes de mensa-
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gens e correio, aparelhos e instalações de processamento de dados e programação de computadores, terminais de computadores, máquinas comerciais e preparação de relatórios
relativos aos serviços indicados; serviços de assistência, reparação e conservação de veículos terrestres e náuticos e baterias; reparação e calibragem de aparelhos e instrumentos
eléctricos, electrónicos e fotográficos; instalação, manutenção e reparação de equipamento
electrónico para sistemas de pontos de vendas, nomeadamente instalação, manutenção e
reparação de terminais de pontos de venda, de leitores de códigos de barras, de leitores
ópticos, de monitores para a exibição de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro
automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de
receptores de rádio e de hardware de computador; instalação de hardware de computador;
serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a
partir de uma base de dados de computador ou da Internet; instalação e reparação de telefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para escritórios;
instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações,
dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas de satélite ou
redes de computadores; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077384

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens
com apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes,
envio de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por
meios electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação e descodificação de sinais; transmissão de televisão por cabo; fornecimento de unidades de telecomunicações para discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso
a portais de música digital na Internet; fornecimento de acesso a portais MP3 na Internet;
distribuição de música digital através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077385

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.
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地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Providenciar bases de dados de computadores, electrónicas e on-line na área do entretenimento e nas áreas de grupos com interesses secundários, universitários, sociais e comunitários; serviços de partilha de vídeos e de partilha de fotografias; diários e «web logs» electrónicos, com conteúdos específicos ou criados pelos utilizadores; serviços de publicações
electrónicas para terceiros; serviços de entretenimento, nomeadamente facilitando serviços
de jogos interactivos de jogadores múltiplos ou jogadores individuais para jogos jogados via
computadores ou redes de comunicação; providenciar informações sobre jogos de computador on-line e jogos de vídeo via computadores ou redes de comunicação; organização e
condução de competições para jogadores de vídeo e jogadores de jogos de computador; serviços de educação e divertimento; actividades desportivas e culturais; serviços de educação,
ensino e formação à base de computador e assistidos por computador; serviços de criação
de imagens digitais; serviços de divertimento e educação, nomeadamente, fornecimento
de material de texto, vídeo, áudio e multimédia; serviços de divertimento, nomeadamente
fornecimento de jogos de computador; serviços de divertimento e educação, nomeadamente livros electrónicos, revistas, jornais, diários, periódicos e outras publicações; serviços
de divertimento e educação, nomeadamente fornecimento de informação, bases de dados,
directórios e podcasts em matéria de divertimento, publicidade, notícias, eventos actuais,
história, desportos, jogos, média, eventos e actividades culturais, tempos livres, publicações, tecnologia e outros temas; serviços de divertimento e educação, nomeadamente actuações ao vivo, eventos desportivos, eventos culturais e palestras; serviços de divertimento e
educação, nomeadamente organizar e realizar exposições, exibições, exposições, sessões
de formação prática, seminários, formação e conferências; informação, consultoria e serviços de consultoria relacionada com todos os atrás referidos; publicação de diagramas,
imagens e fotografias; serviços de educação, formação e de instrução relacionados com
telecomunicações, computadores, programas de computador, concepção de «websites»,
comércio electrónico, gestão de negócios e publicidade; provisão tanto interactiva como
não interactiva de educação, recreação, instrução, ensino e formação; concepção de cursos,
exames e qualificações educacionais; entretenimento providenciado via meios electrónicos
e digitais interactivos; preparação, organização, apresentação e condução de eventos e competições para fins educacionais e de entretenimento; serviços de agência de bilhetes para
entretenimento; informação relacionada com entretenimento ou educação, providenciada
«on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; provisão de música
digital (não descarregável) da Internet; provisão de música digital (não descarregável) de
«websites» na Internet de MP3 («Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3»); serviços
de entretenimento e de educação relacionados com o planeamento, produção e distribuição
de som, imagens, música digital, filmes, material de áudio, visual ou audiovisual ao vivo
ou gravado para difusão por cabos terrestres, canais de satélite, Internet sistemas sem fios
ou de «wire-link» e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento musical;
aluguer de gravações de som; preparação de programas de entretenimento, educacionais,
documentários e de notícias para difusão; serviços de reportagens; informação relacionada
com eventos desportivos ou culturais, actualidades e notícias de última hora providenciada
por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou por outros meios electrónicos;
produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; provisão de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto para fins de entretenimento; serviços de jogo;
provisão de instalações para clubes recreativos, desportivos e de ginásio; espectáculos de
grupos musicais; serviços de clube de entretenimento, discoteca, desfile de modas e de
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clube nocturno; serviços de clube relacionados com entretenimento, educação e cultura;
organização, condução e provisão das conferências, convenções, congressos, seminários e
«workshops» de formação; organização e condução de exibições, desfiles de modas, exposições educacionais e espectáculos e exposições culturais; serviços de galeria e de exposições
de arte; serviços de galeria de arte relacionados com o aluguer de belas artes; serviços de
formação relacionados com a saúde e a segurança ocupacionais, conservação do ambiente;
provisão de aulas sobre charutos, aulas de provas de vinhos; provisão de informação
educacional sobre materiais de pesquisa e agenciamento; serviços de preparação, organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção na produção
de programas para difusão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamento, incluindo equipamento audiovisual, que é usado para a produção de
programas para difusão; provisão de estúdios de áudio e visuais; provisão de instalações
para desporto; provisão de instalações para filmes, exposições, peças de teatro, música ou
formação educacional; agências de reserva de bilhetes para entretenimento; aluguer e arrendamento de filmes (filmes cinematográficos) aluguer e arrendamento de instrumentos
musicais; aluguer e arrendamento de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de
livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação
de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; provisão de jogos de vídeo,
jogos de computador, som ou imagens, ou filmes através de telecomunicações ou redes de
computadores; provisão de jogos de computador e competições «on-line»; aluguer de fitas
de vídeo pré-gravadas; aluguer e arrendamento de máquinas de jogos; empréstimo de equipamento de jogos do tipo de salão de jogos; empréstimo de quadros; fotografia; tradução;
interpretação; provisão de notícias; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077386

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento,
transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos
e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mesmos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware
e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos;
aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de
consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços
de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e
aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; informações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de
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uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas;
hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um
serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e
programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com
entretenimento e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados numa rede informática global; serviços de fornecimento de
informações, aconselhamento e consultoria relacionados com o supracitado; operação de
motores de busca; serviços de consultoria e de apoio informáticos para a gravação (scanning)
de informações em discos de computadores; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos disponíveis em redes informáticas globais para
terceiros; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e «design» relacionados com isso,
serviços de análise industrial e de pesquisa; «design» e desenvolvimento de hardware e de
software para computadores; «design» de computadores, de computadores «notebook», de
computadores «laptop», de computadores portáteis e de computadores de mão; «design» de
assistentes digitais pessoais e de leitores de média pessoais; «design» de telefones móveis
e de telefones inteligentes; «design» de câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de software de sistemas de computadores; provisão
de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para trocas de dados;
«design» de software para computadores; «design» de sistemas de computadores; «design»
e desenvolvimento de «webpages»; hospedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem
de aplicações de computador para a procura e recolha de informação de bases de dados e
de redes de computadores; provisão de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura personalizada de bases de dados de computadores e de
«websites»; provisão de conexões de computador a «websites» de terceiros para facilitar o
comércio electrónico e transacções de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados com todos os serviços supracitados.
[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
excluiu-se «fornecimento de acesso temporário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utilizadores programar conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, incluindo programas de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais e recreativos; fornecimento de acesso à Internet
a utilizadores (fornecedores de serviço); serviços de redes sociais online; fornecimento de
redes sociais nos sítios da Internet», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º

:

N/077387

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

45

[511]
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服務 Serviços

:

17449

Serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet; serviços de apresentações sociais, de redes sociais e de encontros sociais; providenciar o acesso
a bases de dados de computadores nas áreas de redes sociais, apresentações e encontros
sociais; providenciar serviços e informações sociais nas áreas de desenvolvimento pessoal,
nomeadamente serviços de auto-melhoria, de auto-realização, de beneficência, de filantropia, de voluntariado, públicos e comunitários e actividades humanitárias; serviços de
licenciamento de programas informáticos (software) e de produtos e de serviços na área do
divertimento; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para satisfazer necessidades dos indivíduos; serviços on-line, nomeadamente fornecimento de informações através
de redes informáticas no sector de segurança informática e de rede; monitorização de sistemas informáticos e redes informáticas para fins de segurança; serviços de segurança para a
protecção da propriedade e de indivíduos; centrais de estações para serviços de protecção
electrónica; serviços de alarme para intrusos e ladrões; serviços de alarmes e protecção
contra incêndios; serviços de fiscalização de extintores de incêndios e fluxo de água; serviços de supervisão de processos industriais; serviços de vigilância de incêndios e segurança;
inspecção no local relacionada com incêndios e segurança; integração de soluções relacionadas com incêndios e segurança; serviços de consultadoria sobre segurança incluindo
incêndios e furto; serviços de segurança relacionados com a protecção contra incêndios e
furtos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077388

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos electrónicos, científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de sinalização; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão,
impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens e/ou som; suportes de
registo magnético; CD ROMS; equipamento para processamento de dados electrónicos;
computadores; programas para computador; publicações electrónicas (descarregáveis da
Internet); software de computadores permitindo a procura de dados; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos de telecomunicações; aparelhos e circuitos de comunicação para uso
em telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e/ou informáticos para débito
e/ou crédito de contas financeiras e/ou pagamento de produtos e serviços; cartões de débito
e/ou cartões de crédito que podem ser lidos por máquina e/ou de débito em conta; aparelhos, instrumentos e software para comunicação com redes informáticas (por exemplo,
redes globais da Internet); aparelhos, equipamento e dispositivos de vídeo e áudio; música
digital (descarregável) fornecida pela Internet; leitores de MP3; aparelhos para sinais de
codificação e descodificação; e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

17450

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

[210] 編號 N.º

:

N/077389

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer de
espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; serviços de vendas
a retalho e por grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso
de produtos electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores,
aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou
reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições
para fins comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços
de administração comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077390

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de telecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora,
cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito,
serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito
via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de
risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de
débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de
débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros,
prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077391

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

17451

Serviços de construção e de engenharia; serviços de conservação e reparação de todos os
produtos em geral, incluindo serviços de construção, instalação, assistência, manutenção,
revisão e reparação de equipamento electrónico, de equipamento mecânico e óptico, computadores, equipamento periférico de computadores, equipamento de telecomunicação,
equipamento de redes de dados para telecomunicação, equipamento de redes de mensagens e correio, aparelhos e instalações de processamento de dados e programação de computadores, terminais de computadores, máquinas comerciais e preparação de relatórios
relativos aos serviços indicados; serviços de assistência, reparação e conservação de veículos terrestres e náuticos e baterias; reparação e calibragem de aparelhos e instrumentos
eléctricos, electrónicos e fotográficos; instalação, manutenção e reparação de equipamento
electrónico para sistemas de pontos de vendas, nomeadamente instalação, manutenção e
reparação de terminais de pontos de venda, de leitores de códigos de barras, de leitores
ópticos, de monitores para a exibição de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro
automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de
receptores de rádio, e de hardware de computador; instalação de hardware de computador;
serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a
partir de uma base de dados de computador ou da Internet; instalação e reparação de telefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para escritórios;
instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações,
dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas de satélite ou
redes de computadores; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077392

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens
com apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes,
envio de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por
meios electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codifica-
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ção e descodificação de sinais; transmissão de televisão por cabo; fornecimento de unidades de telecomunicações para discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso
a portais de música digital na Internet; fornecimento de acesso a portais MP3 na Internet;
distribuição de música digital através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077393

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Providenciar bases de dados de computadores, electrónicas e on-line na área do entretenimento e nas áreas de grupos com interesses secundários, universitários, sociais e comunitários; serviços de partilha de vídeos e de partilha de fotografias; diários e «web logs» electrónicos, com conteúdos específicos ou criados pelos utilizadores; serviços de publicações
electrónicas para terceiros; serviços de entretenimento, nomeadamente facilitando serviços
de jogos interactivos de jogadores múltiplos ou jogadores individuais para jogos jogados via
computadores ou redes de comunicação; providenciar informações sobre jogos de computador on-line e jogos de vídeo via computadores ou redes de comunicação; organização e
condução de competições para jogadores de vídeo e jogadores de jogos de computador; serviços de educação e divertimento; actividades desportivas e culturais; serviços de educação,
ensino e formação à base de computador e assistidos por computador; serviços de criação
de imagens digitais; serviços de divertimento e educação, nomeadamente, fornecimento
de material de texto, vídeo, áudio e multimédia; serviços de divertimento, nomeadamente,
fornecimento de jogos de computador; serviços de divertimento e educação, nomeadamente, livros electrónicos, revistas, jornais, diários, periódicos, e outras publicações; serviços
de divertimento e educação, nomeadamente, fornecimento de informação, bases de dados,
directórios e podcasts em matéria de divertimento, publicidade, notícias, eventos actuais,
história, desportos, jogos, média, eventos e actividades culturais, tempos livres, publicações, tecnologia e outros temas; serviços de divertimento e educação, nomeadamente, actuações ao vivo, eventos desportivos, eventos culturais e palestras; serviços de divertimento e
educação, nomeadamente, organizar e realizar exposições, exibições, exposições, sessões
de formação prática, seminários, formação e conferências; informação, consultoria e serviços de consultoria relacionada com todos os atrás referidos; publicação de diagramas,
imagens e fotografias; serviços de educação, formação e de instrução relacionados com
telecomunicações, computadores, programas de computador, concepção de «websites»,
comércio electrónico, gestão de negócios e publicidade; provisão tanto interactiva como
não interactiva de educação, recreação, instrução, ensino e formação; concepção de cursos,
exames e qualificações educacionais; entretenimento providenciado via meios electrónicos
e digitais interactivos; preparação, organização, apresentação e condução de eventos e competições para fins educacionais e de entretenimento; serviços de agência de bilhetes para
entretenimento; informação relacionada com entretenimento ou educação, providenciada
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«on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; provisão de música
digital (não descarregável) da Internet; provisão de música digital (não descarregável) de
«websites» na Internet de MP3 («Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3»); serviços
de entretenimento e de educação relacionados com o planeamento, produção e distribuição
de som, imagens, música digital, filmes, material de áudio, visual ou audiovisual ao vivo
ou gravado para difusão por cabos terrestres, canais de satélite, Internet sistemas sem fios
ou de «wire-link» e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento musical;
aluguer de gravações de som; preparação de programas de entretenimento, educacionais,
documentários e de notícias para difusão; serviços de reportagens; informação relacionada
com eventos desportivos ou culturais, actualidades e notícias de última hora providenciada
por transmissão de televisão por satélite, pela Internet ou por outros meios electrónicos;
produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; provisão de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto para fins de entretenimento; serviços de jogo;
provisão de instalações para clubes recreativos, desportivos e de ginásio; espectáculos de
grupos musicais; serviços de clube de entretenimento, discoteca, desfile de modas e de
clube nocturno; serviços de clube relacionados com entretenimento, educação e cultura;
organização, condução e provisão das conferências, convenções, congressos, seminários e
«workshops» de formação; organização e condução de exibições, desfiles de modas, exposições educacionais e espectáculos e exposições culturais; serviços de galeria e de exposições
de arte; serviços de galeria de arte relacionados com o aluguer de belas artes; serviços de
formação relacionados com a saúde e a segurança ocupacionais, conservação do ambiente;
provisão de aulas sobre charutos, aulas de provas de vinhos; provisão de informação
educacional sobre materiais de pesquisa e agenciamento; serviços de preparação, organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção na produção
de programas para difusão; serviços de instrução relacionados com a operação de máquinas e equipamento, incluindo equipamento audiovisual, que é usado para a produção de
programas para difusão; provisão de estúdios de áudio e visuais; provisão de instalações
para desporto; provisão de instalações para filmes, exposições, peças de teatro, música ou
formação educacional; agências de reserva de bilhetes para entretenimento; aluguer e arrendamento de filmes (filmes cinematográficos) aluguer e arrendamento de instrumentos
musicais; aluguer e arrendamento de aparelhos de televisão; bibliotecas de empréstimo de
livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação
de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; provisão de jogos de vídeo,
jogos de computador, som ou imagens, ou filmes através de telecomunicações ou redes de
computadores; provisão de jogos de computador e competições «on-line»; aluguer de fitas
de vídeo pré-gravadas; aluguer e arrendamento de máquinas de jogos; empréstimo de equipamento de jogos do tipo de salão de jogos; empréstimo de quadros; fotografia; tradução;
interpretação; provisão de notícias; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077394

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento,
transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos
e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mesmos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware
e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos;
aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de
consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços
de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e
aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; informações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de
uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas;
hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um
serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e
programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com
entretenimento e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados numa rede informática global; serviços de fornecimento de
informações, aconselhamento e consultoria relacionados com o supracitado; operação de
motores de busca; serviços de consultoria e de apoio informáticos para a gravação (scanning)
de informações em discos de computadores; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos disponíveis em redes informáticas globais para
terceiros; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e «design» relacionados com isso,
serviços de análise industrial e de pesquisa; «design» e desenvolvimento de hardware e de
software para computadores; «design» de computadores, de computadores «notebook», de
computadores «laptop», de computadores portáteis e de computadores de mão; «design» de
assistentes digitais pessoais e de leitores de média pessoais; «design» de telefones móveis
e de telefones inteligentes; «design» de câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de software de sistemas de computadores; provisão
de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para trocas de dados;
«design» de software para computadores; «design» de sistemas de computadores; «design»
e desenvolvimento de «webpages»; hospedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem
de aplicações de computador para a procura e recolha de informação de bases de dados e
de redes de computadores; provisão de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura personalizada de bases de dados de computadores e de
«websites»; provisão de conexões de computador a «websites» de terceiros para facilitar o
comércio electrónico e transacções de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca

:
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通知 Notificações

:

17455

Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
excluiu-se «fornecimento de acesso temporário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utilizadores programar conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, incluindo programas de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais e recreativos; fornecimento de acesso à Internet
a utilizadores (fornecedores de serviço); serviços de redes sociais online; fornecimento de
redes sociais nos sítios da Internet», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º

:

N/077395

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet; serviços de apresentações sociais, de redes sociais e de encontros sociais; providenciar o acesso
a bases de dados de computadores nas áreas de redes sociais, apresentações e encontros
sociais; providenciar serviços e informações sociais nas áreas de desenvolvimento pessoal,
nomeadamente serviços de auto-melhoria, de auto-realização, de beneficência, de filantropia, de voluntariado, públicos e comunitários, e actividades humanitárias; serviços de
licenciamento de programas informáticos (software) e de produtos e de serviços na área do
divertimento; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para satisfazer necessidades dos indivíduos; serviços on-line, nomeadamente fornecimento de informações através
de redes informáticas no sector de segurança informática e de rede; monitorização de sistemas informáticos e redes informáticas para fins de segurança; serviços de segurança para a
protecção da propriedade e de indivíduos; centrais de estações para serviços de protecção
electrónica; serviços de alarme para intrusos e ladrões; serviços de alarmes e protecção
contra incêndios; serviços de fiscalização de extintores de incêndios e fluxo de água; serviços de supervisão de processos industriais; serviços de vigilância de incêndios e segurança;
inspecção no local relacionada com incêndios e segurança; integração de soluções relacionadas com incêndios e segurança; serviços de consultadoria sobre segurança incluindo
incêndios e furto; serviços de segurança relacionados com a protecção contra incêndios e
furtos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077396

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

9
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Aparelhos e instrumentos electrónicos, científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de sinalização; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão,
impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; suportes de
registo magnético; CD ROMS; equipamento para processamento de dados electrónicos;
computadores; programas para computador; publicações electrónicas (descarregáveis da
Internet); software de computadores permitindo a procura de dados; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos de telecomunicações; aparelhos e circuitos de comunicação para uso
em telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e/ou informáticos para débito
e/ou crédito de contas financeiras e/ou pagamento de produtos e serviços; cartões de débito
e/ou cartões de crédito que podem ser lidos por máquina e/ou de débito em conta; aparelhos, instrumentos e software para comunicação com redes informáticas (por exemplo,
redes globais da Internet); aparelhos equipamento e dispositivos de vídeo e áudio; música
digital (descarregável) fornecida pela Internet; leitores de MP3; aparelhos para sinais de
codificação e descodificação; e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Verde, azul, preto e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077397

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer de
espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; serviços de vendas
a retalho e por grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso
de produtos electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores,
aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições para
fins comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços de
administração comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Verde, azul, preto e branco, conforme o exemplar de marca.
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[210] 編號 N.º

:

N/077398

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

17457

Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de telecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora,
cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito,
serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito
via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de
risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de
débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de
débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros,
prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Verde, azul, preto e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077399

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de construção e de engenharia; serviços de conservação e reparação de todos os
produtos em geral, incluindo serviços de construção, instalação, assistência, manutenção,
revisão e reparação de equipamento electrónico, de equipamento mecânico e óptico, computadores, equipamento periférico de computadores, equipamento de telecomunicação,
equipamento de redes de dados para telecomunicação, equipamento de redes de mensagens e correio, aparelhos e instalações de processamento de dados e programação de computadores, terminais de computadores, máquinas comerciais e preparação de relatórios
relativos aos serviços indicados; serviços de assistência, reparação e conservação de veículos terrestres e náuticos e baterias; reparação e calibragem de aparelhos e instrumentos
eléctricos, electrónicos e fotográficos; instalação, manutenção e reparação de equipamento
electrónico para sistemas de pontos de vendas, nomeadamente instalação, manutenção e
reparação de terminais de pontos de venda, de leitores de códigos de barras, de leitores
ópticos, de monitores para a exibição de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro
automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de
receptores de rádio e de hardware de computador; instalação de hardware de computador;
serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a
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partir de uma base de dados de computador ou da Internet; instalação e reparação de telefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para escritórios;
instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações,
dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas de satélite ou
redes de computadores; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Verde, azul, preto e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077400

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens
com apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes,
envio de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por
meios electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação e descodificação de sinais; transmissão de televisão por cabo; fornecimento de unidades de telecomunicações para discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso
a portais de música digital na Internet; fornecimento de acesso a portais MP3 na Internet;
distribuição de música digital através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Verde, azul, preto e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077401

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

[511]

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

39
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[511]

服務 Serviços

:

17459

Sistemas electrónicos de armazenamento de dados, textos, imagens, áudio e vídeo; serviços
de armazenamento para arquivamento de dados electrónicos; informações e consultoria relacionadas com os mesmos; transporte; embalagem e armazenamento de produtos; organização de viagens; armazenamento físico de dados ou documentos armazenados em formato
electrónico; informações sobre transporte; corretagem de navios; transporte em veículos
automóveis; transportes aéreos; aluguer de veículos; fornecimento de água; distribuição de
correio; serviços de reserva de viagens; transporte por pipe-lines; entrega de mercadorias
por encomenda postal; serviços de correio especial para mensagens ou mercadorias; serviços de transporte na natureza de gestão logística relacionada com o transporte; serviços
de aluguer de carros; serviços de estacionamento de carros; viagens de barco e/ou de iate;
serviços de agência de viagens; serviços de reserva e de informação de viagens; serviços de
agência de bilhetes de viagens; organização de viagens e de informações sobre isso, tudo
providenciado «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; provisão de informação relacionada com viagens e turismo através da Internet ou através de
redes de telecomunicações; transporte de produtos e de passageiros; embalagem; provisão
de informação sobre estradas e trânsito, serviços de motorista; carregamento e descarregamento de carga; corretagem de carga; serviços de mudanças; corretagem para aluguer,
arrendamento, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; recuperação e
desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e fornecimento de gás; distribuição e fornecimento de electricidade; distribuição e fornecimento de calor; distribuição
e fornecimento de água; serviços de instalações de ancoragem; aluguer de armazéns; provisão de zonas de voo; provisão de serviços de portagem; aluguer e/ou arrendamento de
cadeiras de rodas; gestão de parques de estacionamento; aluguer e/ou arrendamento de aviões;
aluguer e/ou arrendamento de contentores; aluguer e/ou arrendamento de bicicletas;
aluguer e/ou arrendamento de carros; aluguer e /ou arrendamento de navios e/ou de barcos;
aluguer e/ou arrendamento de veículos de tracção humana; aluguer e/ ou arrendamento de
sistemas mecânicos de parqueamento; aluguer e /ou arrendamento de paletes; aluguer e/ou
arrendamento de máquinas de embalagem e empacotamento; aluguer e/ou arrendamento
de frigoríficos; recolha de lixo e de desperdício doméstico; recolha de lixo e de desperdício industrial; agências de serviços de alfândega para importações-exportações (despacho
alfandegário); serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com
todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Verde, azul, preto e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077402

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor
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de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento,
transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos
e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mesmos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware
e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos;
aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de
consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços
de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e
aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; informações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de
uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas;
hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um
serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e
programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com
entretenimento e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados numa rede informática global; serviços de fornecimento de
informações, aconselhamento e consultoria relacionados com o supracitado; operação de
motores de busca; serviços de consultoria e de apoio informáticos para a gravação (scanning)
de informações em discos de computadores; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos disponíveis em redes informáticas globais para
terceiros; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e «design» relacionados com isso,
serviços de análise industrial e de pesquisa; «design» e desenvolvimento de hardware e de
software para computadores; «design» de computadores, de computadores «notebook», de
computadores «laptop», de computadores portáteis e de computadores de mão; «design» de
assistentes digitais pessoais, e de leitores de média pessoais; «design» de telefones móveis
e de telefones inteligentes; «design» de câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de software de sistemas de computadores; provisão
de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para trocas de dados;
«design» de software para computadores; «design» de sistemas de computadores; «design»
e desenvolvimento de «webpages»; hospedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem
de aplicações de computador para a procura e recolha de informação de bases de dados e
de redes de computadores; provisão de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura personalizada de bases de dados de computadores e de
«websites»; provisão de conexões de computador a «websites» de terceiros para facilitar o
comércio electrónico e transacções de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados com todos os serviços supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
通知 Notificações

:

Verde, azul, preto e branco, conforme o exemplar de marca.
Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
excluiu-se «fornecimento de acesso temporário à internet para utilizar software não des-
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carregável em linha que permite aos utilizadores programar conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, incluindo programas de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais e recreativos; fornecimento de acesso à Internet
a utilizadores (fornecedores de serviço); serviços de redes sociais online; fornecimento de
redes sociais nos sítios da Internet», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º

:

N/077403

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de fornecimento de comida, bebida e refeições; alojamento provisório; serviços
de hotel, incluindo reservas de alojamento, alojamento e catering; preparação de comida,
bebida, refeições e refrescos; procura de alojamento e serviços de agência para procura de
alojamento de férias para turistas e viajantes; serviços de reserva de alojamento; banquetes
e serviços de banquetes; bares e serviços de bares; bistrot e serviços de bistrot; restaurantes
e serviços de restaurante; cafés e serviços de café; cafetarias e serviços de cafetaria; cantina e serviços de cantina; serviços de snack-bar e snack-bar; serviços de bares de vinho e
bares de vinho; serviços de take away, catering e serviços de catering; serviços de agência
de viagem para reservas de hotel e alojamento temporário, incluindo em motel e pousadas;
preparação de comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento; procura e preparação de locais para recepções de casamento; serviços de guarda de crianças;
cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções; coffee shop e serviços de coffee
shop; bar, cafés, snack-bar, restaurantes, banquetes, karaoke, salas de dança e discotecas;
cozinha e serviços de cozinha; confecção de comida e serviços de confecção de comida;
albergues; serviços de hospitalidade; promoção de infraestruturas para conferências, exposições, convenções, festas e eventos; locação e reserva de quartos e de salas de reunião;
reservas de alojamento em hotéis e de refeições; serviços de resort; reserva e fornecimento
de quartos de hotel, alojamento provisório e espaços de restauração; serviços de reservas
para hotéis e de aprovisionamento; esquemas de fidelidade de clientes prestados em relação
a hotéis, serviços de hotel, alojamento, restaurantes, bares e cafés; serviços de lavagem e
passar a ferro de roupas e porteiro; informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços
consultivos com relação ao antecedente.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Verde, azul, preto e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077404

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet; serviços de apresentações sociais, de redes sociais e de encontros sociais; providenciar o acesso
a bases de dados de computadores nas áreas de redes sociais, apresentações e encontros
sociais; providenciar serviços e informações sociais nas áreas de desenvolvimento pessoal,
nomeadamente serviços de auto-melhoria, de auto-realização, de beneficência, de filantropia, de voluntariado, públicos e comunitários e actividades humanitárias; serviços de
licenciamento de programas informáticos (software) e de produtos e de serviços na área do
divertimento; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para satisfazer necessidades dos indivíduos; serviços on-line, nomeadamente fornecimento de informações através
de redes informáticas no sector de segurança informática e de rede; monitorização de sistemas informáticos e redes informáticas para fins de segurança; serviços de segurança para a
protecção da propriedade e de indivíduos; centrais de estações para serviços de protecção
electrónica; serviços de alarme para intrusos e ladrões; serviços de alarmes e protecção
contra incêndios; serviços de fiscalização de extintores de incêndios e fluxo de água; serviços de supervisão de processos industriais; serviços de vigilância de incêndios e segurança;
inspecção no local relacionada com incêndios e segurança; integração de soluções relacionadas com incêndios e segurança; serviços de consultadoria sobre segurança incluindo
incêndios e furto; serviços de segurança relacionados com a protecção contra incêndios e
furtos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Verde, azul, preto e branco, conforme o exemplar de marca.

[210] 編號 N.º

:

N/077405

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos electrónicos, científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de sinalização; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão,
impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; suportes de
registo magnético; CD ROMS; equipamento para processamento de dados electrónicos;
computadores; programas para computador; publicações electrónicas (descarregáveis da
Internet); software de computadores permitindo a procura de dados; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos de telecomunicações; aparelhos e circuitos de comunicação para uso
em telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e/ou informáticos para débito
e/ou crédito de contas financeiras e/ou pagamento de produtos e serviços; cartões de débito
e/ou cartões de crédito que podem ser lidos por máquina e/ou de débito em conta; aparelhos, instrumentos e software para comunicação com redes informáticas (por exemplo,
redes globais da Internet); aparelhos, equipamento e dispositivos de vídeo e áudio; música
digital (descarregável) fornecida pela Internet; leitores de MP3; aparelhos para sinais de
codificação e descodificação; e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077406

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

17463

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer de
espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; serviços de vendas
a retalho e por grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso
de produtos electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores,
aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou
reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições
para fins comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços
de administração comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077407

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de telecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora,
cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito,
serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito
via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de
risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de
débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de
débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros,
prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077408

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de construção e de engenharia; serviços de conservação e reparação de todos os
produtos em geral, incluindo serviços de construção, instalação, assistência, manutenção,
revisão e reparação de equipamento electrónico, de equipamento mecânico e óptico, computadores, equipamento periférico de computadores, equipamento de telecomunicação,
equipamento de redes de dados para telecomunicação, equipamento de redes de mensagens e correio, aparelhos e instalações de processamento de dados e programação de computadores, terminais de computadores, máquinas comerciais e preparação de relatórios
relativos aos serviços indicados; serviços de assistência, reparação e conservação de veículos terrestres e náuticos e baterias; reparação e calibragem de aparelhos e instrumentos
eléctricos, electrónicos e fotográficos; instalação, manutenção e reparação de equipamento
electrónico para sistemas de pontos de vendas, nomeadamente instalação, manutenção e
reparação de terminais de pontos de venda, de leitores de códigos de barras, de leitores
ópticos, de monitores para a exibição de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro
automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de
receptores de rádio e de hardware de computador; instalação de hardware de computador;
serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a
partir de uma base de dados de computador ou da Internet; instalação e reparação de telefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para escritórios;
instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações,
dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas de satélite ou
redes de computadores; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077409

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens
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com apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes,
envio de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por
meios electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação e descodificação de sinais; transmissão de televisão por cabo; fornecimento de unidades de telecomunicações para discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso
a portais de música digital na Internet; fornecimento de acesso a portais MP3 na Internet;
distribuição de música digital através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077410

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Sistemas electrónicos de armazenamento de dados, textos, imagens, áudio e vídeo; serviços
de armazenamento para arquivamento de dados electrónicos; informações e consultoria relacionadas com os mesmos; transporte; embalagem e armazenamento de produtos; organização de viagens; armazenamento físico de dados ou documentos armazenados em formato
electrónico; informações sobre transporte; corretagem de navios; transporte em veículos
automóveis; transportes aéreos; aluguer de veículos; fornecimento de água; distribuição de
correio; serviços de reserva de viagens; transporte por pipe-lines; entrega de mercadorias
por encomenda postal; serviços de correio especial para mensagens ou mercadorias; serviços de transporte na natureza de gestão logística relacionada com o transporte; serviços
de aluguer de carros; serviços de estacionamento de carros; viagens de barco e/ou de iate;
serviços de agência de viagens; serviços de reserva e de informação de viagens; serviços de
agência de bilhetes de viagens; organização de viagens e de informações sobre isso, tudo
providenciado «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; provisão de informação relacionada com viagens e turismo através da Internet ou através de
redes de telecomunicações; transporte de produtos e de passageiros; embalagem; provisão
de informação sobre estradas e trânsito, serviços de motorista; carregamento e descarregamento de carga; corretagem de carga; serviços de mudanças; corretagem para aluguer,
arrendamento, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; recuperação e
desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e fornecimento de gás; distribuição e fornecimento de electricidade; distribuição e fornecimento de calor; distribuição
e fornecimento de água; serviços de instalações de ancoragem; aluguer de armazéns; provisão de zonas de voo; provisão de serviços de portagem; aluguer e/ou arrendamento de
cadeiras de rodas; gestão de parques de estacionamento; aluguer e/ou arrendamento de aviões;
aluguer e/ou arrendamento de contentores; aluguer e/ou arrendamento de bicicletas;
aluguer e/ou arrendamento de carros; aluguer e /ou arrendamento de navios e/ou de barcos;
aluguer e/ou arrendamento de veículos de tracção humana; aluguer e/ ou arrendamento de
sistemas mecânicos de parqueamento; aluguer e /ou arrendamento de paletes; aluguer e/ou
arrendamento de máquinas de embalagem e empacotamento; aluguer e/ou arrendamento
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de frigoríficos; recolha de lixo e de desperdício doméstico; recolha de lixo e de desperdício industrial; agências de serviços de alfândega para importações-exportações (despacho
alfandegário); serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com
todos os serviços supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077411

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento,
transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos
e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mesmos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware
e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos;
aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de
consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços
de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e
aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; informações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de
uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas;
hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um
serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e
programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com
entretenimento e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados numa rede informática global; serviços de fornecimento de
informações, aconselhamento e consultoria relacionados com o supracitado; operação de
motores de busca; serviços de consultoria e de apoio informáticos para a gravação (scanning)
de informações em discos de computadores; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos disponíveis em redes informáticas globais para
terceiros; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e «design» relacionados com isso,
serviços de análise industrial e de pesquisa; «design» e desenvolvimento de hardware e de
software para computadores; «design» de computadores, de computadores «notebook», de
computadores «laptop», de computadores portáteis e de computadores de mão; «design» de
assistentes digitais pessoais, e de leitores de média pessoais; «design» de telefones móveis
e de telefones inteligentes; «design» de câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de software de sistemas de computadores; provisão
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de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para trocas de dados;
«design» de software para computadores; «design» de sistemas de computadores; «design»
e desenvolvimento de «webpages»; hospedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem
de aplicações de computador para a procura e recolha de informação de bases de dados e
de redes de computadores; provisão de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura personalizada de bases de dados de computadores e de
«websites»; provisão de conexões de computador a «websites» de terceiros para facilitar o
comércio electrónico e transacções de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados com todos os serviços supracitados.
[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
excluiu-se «fornecimento de acesso temporário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utilizadores programar conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, incluindo programas de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais e recreativos; fornecimento de acesso à Internet
a utilizadores (fornecedores de serviço); serviços de redes sociais online; fornecimento de
redes sociais nos sítios da Internet», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º

:

N/077412

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de fornecimento de comida, bebida e refeições; alojamento provisório; serviços
de hotel, incluindo reservas de alojamento, alojamento e catering; preparação de comida,
bebida, refeições e refrescos; procura de alojamento e serviços de agência para procura de
alojamento de férias para turistas e viajantes; serviços de reserva de alojamento; banquetes
e serviços de banquetes; bares e serviços de bares; bistrot e serviços de bistrot; restaurantes
e serviços de restaurante; cafés e serviços de café; cafetarias e serviços de cafetaria; cantina e serviços de cantina; serviços de snack-bar e snack-bar; serviços de bares de vinho e
bares de vinho; serviços de take away, catering e serviços de catering; serviços de agência
de viagem para reservas de hotel e alojamento temporário, incluindo em motel e pousadas;
preparação de comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento; procura e preparação de locais para recepções de casamento; serviços de guarda de crianças;
cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções; coffee shop e serviços de coffee
shop; bar, cafés, snack-bar, restaurantes, banquetes, karaoke, salas de dança e discotecas;
cozinha e serviços de cozinha; confecção de comida e serviços de confecção de comida;
albergues; serviços de hospitalidade; promoção de infraestruturas para conferências, exposições, convenções, festas e eventos; locação e reserva de quartos e de salas de reunião;
reservas de alojamento em hotéis e de refeições; serviços de resort; reserva e fornecimento
de quartos de hotel, alojamento provisório e espaços de restauração; serviços de reservas
para hotéis e de aprovisionamento; esquemas de fidelidade de clientes prestados em relação
a hotéis, serviços de hotel, alojamento, restaurantes, bares e cafés; serviços de lavagem e
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passar a ferro de roupas e porteiro; informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços
consultivos com relação ao antecedente.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077413

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet; serviços de apresentações sociais, de redes sociais e de encontros sociais; providenciar o acesso
a bases de dados de computadores nas áreas de redes sociais, apresentações e encontros
sociais; providenciar serviços e informações sociais nas áreas de desenvolvimento pessoal,
nomeadamente serviços de auto-melhoria, de auto-realização, de beneficência, de filantropia, de voluntariado, públicos e comunitários e actividades humanitárias; serviços de
licenciamento de programas informáticos (software) e de produtos e de serviços na área do
divertimento; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para satisfazer necessidades dos indivíduos; serviços on-line, nomeadamente fornecimento de informações através
de redes informáticas no sector de segurança informática e de rede; monitorização de sistemas informáticos e redes informáticas para fins de segurança; serviços de segurança para a
protecção da propriedade e de indivíduos; centrais de estações para serviços de protecção
electrónica; serviços de alarme para intrusos e ladrões; serviços de alarmes e protecção
contra incêndios; serviços de fiscalização de extintores de incêndios e fluxo de água; serviços de supervisão de processos industriais; serviços de vigilância de incêndios e segurança;
inspecção no local relacionada com incêndios e segurança; integração de soluções relacionadas com incêndios e segurança; serviços de consultadoria sobre segurança incluindo
incêndios e furto; serviços de segurança relacionados com a protecção contra incêndios e
furtos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077414

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos electrónicos, científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,
de sinalização; aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão,
impressão e/ou reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; suportes de
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registo magnético; CD ROMS; equipamento para processamento de dados electrónicos;
computadores; programas para computador; publicações electrónicas (descarregáveis da
Internet); software de computadores permitindo a procura de dados; aparelhos, instrumentos, redes e circuitos de telecomunicações; aparelhos e circuitos de comunicação para uso
em telecomunicações; aparelhos e instrumentos electrónicos e/ou informáticos para débito
e/ou crédito de contas financeiras e/ou pagamento de produtos e serviços; cartões de débito
e/ou cartões de crédito que podem ser lidos por máquina e/ou de débito em conta; aparelhos, instrumentos e software para comunicação com redes informáticas (por exemplo,
redes globais da Internet); aparelhos, equipamento e dispositivos de vídeo e áudio; música
digital (descarregável) fornecida pela Internet; leitores de MP3; aparelhos para sinais de
codificação e descodificação; e peças e acessórios para todos os produtos supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077415

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicação de materiais publicitários; serviços de publicidade e promoção; serviços de vendas, publicidade, promoção e informação comercial; disseminação e actualização de material publicitário; compilação de anúncios para uso como portais na Internet; aluguer de
espaço publicitário; processamento de dados informáticos; leilões através da Internet; fornecimento de bases de dados informáticas relacionadas com negócios; serviços de vendas
a retalho e por grosso através duma rede informática global; vendas a retalho e por grosso
de produtos electrónicos e de telecomunicações, hardware e software para computadores,
aparelhos e instrumentos para gravação, recepção, transmissão, difusão, impressão e/ou
reprodução de dados, informação, fotos, imagens, e/ou som; organização de exposições
para fins comerciais ou publicitários; compilação e aluguer de listas de endereços; serviços
de administração comercial para o processamento de vendas pela Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados
serviços.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077416

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de seguros e financeiros; serviços financeiros prestados através de meios de telecomunicações; serviços de consultoria e assessoria financeira; serviços de correctora,
cotações da bolsa de valores; serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito,
serviços de cartões de débito em conta e serviços de aval de cheques; verificação de crédito
via rede global informática de informações; serviços electrónicos de gestão de crédito de
risco; serviços electrónicos de pagamento de compras e pagamento de contas; serviços de
débito e crédito de contas financeiras; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de
débito e cartões de crédito; serviços de informações relacionadas com finança e seguros,
prestadas em linha, a partir de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de
consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supra mencionados
serviços.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077417

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de construção e de engenharia; serviços de conservação e reparação de todos os
produtos em geral, incluindo serviços de construção, instalação, assistência, manutenção,
revisão e reparação de equipamento electrónico, de equipamento mecânico e óptico, computadores, equipamento periférico de computadores, equipamento de telecomunicação,
equipamento de redes de dados para telecomunicação, equipamento de redes de mensagens e correio, aparelhos e instalações de processamento de dados e programação de computadores, terminais de computadores, máquinas comerciais e preparação de relatórios
relativos aos serviços indicados; serviços de assistência, reparação e conservação de veículos terrestres e náuticos e baterias; reparação e calibragem de aparelhos e instrumentos
eléctricos, electrónicos e fotográficos; instalação, manutenção e reparação de equipamento
electrónico para sistemas de pontos de vendas, nomeadamente, instalação, manutenção
e reparação de terminais de pontos de venda, de leitores de códigos de barras, de leitores
ópticos, de monitores para a exibição de publicidade, de teclados, de gavetas de dinheiro
automáticas, de impressoras, de digitalizadores (scanners), de transmissores de rádio, de
receptores de rádio, e de hardware de computador; instalação de hardware de computador;
serviços de informações relacionadas com reparações ou instalações, prestados online a
partir de uma base de dados de computador ou da Internet; instalação e reparação de telefones; instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para escritórios;
instalação, manutenção e reparação de aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens para a transmissão, distribuição e difusão de informações,
dados, gráficos, som, música, vídeos, animações e texto, através de sistemas de satélite ou
redes de computadores; serviços de consultadoria, informações e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 37.
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[540] 商標 Marca

:

17471

[210] 編號 N.º

:

N/077418

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; fornecimento de ligações de telecomunicações para a Internet ou bases de dados; serviços de redes informáticas; transmissão de mensagens e imagens
com apoio informático; serviços de correio electrónico; serviços de transmissão de faxes,
envio de mensagens, recepção de mensagens; serviços de comunicações por satélite; serviços de envio e expedição de mensagens electrónicas; transmissão e entrega de dados por
meios electrónicos; fornecimento de telecomunicações para acesso a aparelhos de codificação e descodificação de sinais; transmissão de televisão por cabo; fornecimento de unidades de telecomunicações para discussão e conversação interactiva; fornecimento de acesso
a portais de música digital na Internet; fornecimento de acesso a portais MP3 na Internet;
distribuição de música digital através de telecomunicações; serviços de consultoria, informação, gestão e assessoria relacionados com todos os supramencionados serviços.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077419

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Sistemas electrónicos de armazenamento de dados, textos, imagens, áudio e vídeo; serviços
de armazenamento para arquivamento de dados electrónicos; informações e consultoria relacionadas com os mesmos; transporte; embalagem e armazenamento de produtos; organização de viagens; armazenamento físico de dados ou documentos armazenados em formato
electrónico; informações sobre transporte; corretagem de navios; transporte em veículos
automóveis; transportes aéreos; aluguer de veículos; fornecimento de água; distribuição de
correio; serviços de reserva de viagens; transporte por pipe-lines; entrega de mercadorias
por encomenda postal; serviços de correio especial para mensagens ou mercadorias; serviços de transporte na natureza de gestão logística relacionada com o transporte; serviços
de aluguer de carros; serviços de estacionamento de carros; viagens de barco e/ou de iate;
serviços de agência de viagens; serviços de reserva e de informação de viagens; serviços de
agência de bilhetes de viagens; organização de viagens e de informações sobre isso, tudo
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providenciado «on-line» a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; provisão de informação relacionada com viagens e turismo através da Internet ou através de
redes de telecomunicações; transporte de produtos e de passageiros; embalagem; provisão
de informação sobre estradas e trânsito, serviços de motorista; carregamento e descarregamento de carga; corretagem de carga; serviços de mudanças; corretagem para aluguer,
arrendamento, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou de barcos; recuperação e
desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e fornecimento de gás; distribuição e fornecimento de electricidade; distribuição e fornecimento de calor; distribuição
e fornecimento de água; serviços de instalações de ancoragem; aluguer de armazéns; provisão de zonas de voo; provisão de serviços de portagem; aluguer e/ou arrendamento de
cadeiras de rodas; gestão de parques de estacionamento; aluguer e/ou arrendamento de aviões;
aluguer e/ou arrendamento de contentores; aluguer e/ou arrendamento de bicicletas;
aluguer e/ou arrendamento de carros; aluguer e /ou arrendamento de navios e/ou de barcos;
aluguer e/ou arrendamento de veículos de tracção humana; aluguer e/ ou arrendamento de
sistemas mecânicos de parqueamento; aluguer e /ou arrendamento de paletes; aluguer e/ou
arrendamento de máquinas de embalagem e empacotamento; aluguer e/ou arrendamento
de frigoríficos; recolha de lixo e de desperdício doméstico; recolha de lixo e de desperdício industrial; agências de serviços de alfândega para importações-exportações (despacho
alfandegário); serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com
todos os serviços supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077420

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de fornecimento de comida, bebida e refeições; alojamento provisório; serviços
de hotel, incluindo reservas de alojamento, alojamento e catering; preparação de comida,
bebida, refeições e refrescos; procura de alojamento e serviços de agência para procura de
alojamento de férias para turistas e viajantes; serviços de reserva de alojamento; banquetes
e serviços de banquetes; bares e serviços de bares; bistrot e serviços de bistrot; restaurantes
e serviços de restaurante; cafés e serviços de café; cafetarias e serviços de cafetaria; cantina e serviços de cantina; serviços de snack-bar e snack-bar; serviços de bares de vinho e
bares de vinho; serviços de take away, catering e serviços de catering; serviços de agência
de viagem para reservas de hotel e alojamento temporário, incluindo em motel e pousadas;
preparação de comida, bebida, refeições e de catering para recepções de casamento; procura e preparação de locais para recepções de casamento; serviços de guarda de crianças;
cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções; coffee shop e serviços de coffee
shop; bar, cafés, snack-bar, restaurantes, banquetes, karaoke, salas de dança e discotecas;
cozinha e serviços de cozinha; confecção de comida e serviços de confecção de comida;
albergues; serviços de hospitalidade; promoção de infraestruturas para conferências, exposições, convenções, festas e eventos; locação e reserva de quartos e de salas de reunião;
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reservas de alojamento em hotéis e de refeições; serviços de resort; reserva e fornecimento
de quartos de hotel, alojamento provisório e espaços de restauração; serviços de reservas
para hotéis e de aprovisionamento; esquemas de fidelidade de clientes prestados em relação
a hotéis, serviços de hotel, alojamento, restaurantes, bares e cafés; serviços de lavagem e
passar a ferro de roupas e porteiro; informação, apoio, assistência, consultadoria e serviços
consultivos com relação ao antecedente.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077421

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de redes sociais online; fornecimento de redes sociais nos sítios da Internet; serviços de apresentações sociais, de redes sociais e de encontros sociais; providenciar o acesso
a bases de dados de computadores nas áreas de redes sociais, apresentações e encontros
sociais; providenciar serviços e informações sociais nas áreas de desenvolvimento pessoal,
nomeadamente serviços de auto-melhoria, de auto-realização, de beneficência, de filantropia, de voluntariado, públicos e comunitários, e actividades humanitárias; serviços de
licenciamento de programas informáticos (software) e de produtos e de serviços na área do
divertimento; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para satisfazer necessidades dos indivíduos; serviços on-line, nomeadamente fornecimento de informações através
de redes informáticas no sector de segurança informática e de rede; monitorização de sistemas informáticos e redes informáticas para fins de segurança; serviços de segurança para a
protecção da propriedade e de indivíduos; centrais de estações para serviços de protecção
electrónica; serviços de alarme para intrusos e ladrões; serviços de alarmes e protecção
contra incêndios; serviços de fiscalização de extintores de incêndios e fluxo de água; serviços de supervisão de processos industriais; serviços de vigilância de incêndios e segurança;
inspecção no local relacionada com incêndios e segurança; integração de soluções relacionadas com incêndios e segurança; serviços de consultadoria sobre segurança incluindo
incêndios e furto; serviços de segurança relacionados com a protecção contra incêndios e
furtos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077422

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.

地址 Endereço

:

Rua de Lagos, sem número, Edifício Telecentro, Taipa, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Design, desenvolvimento e manutenção de software e hardware; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) contendo software informático; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para criação, descarregamento,
transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de texto, gráficos e publicações electrónicas; serviços científicos
e tecnológicos, bem como os serviços de pesquisas e de desenho relacionados com os mesmos; serviços de análises e pesquisas industriais; desenho e desenvolvimento de hardware
e software informáticos; serviços de consultoria em hardware e software informáticos;
aluguer de aparelhos e equipamento de hardware e software informáticos; serviços de
consultoria em software multimédia e áudio-visual; programação informática; serviços
de apoio e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e
aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas electrónicas na Internet; informações relacionadas com hardware ou software informático fornecido em linha através de
uma rede informática global ou da Internet; criação e manutenção de páginas electrónicas;
hospedagem de páginas electrónicas de terceiros na Internet; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de Fornecedor
de Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software para utilização em relação com um
serviço de subscrição de música na internet, software que permite aos utilizadores tocar e
programar música e conteúdos de áudio, vídeo, texto e multimédia, todos relacionados com
entretenimento e software com gravações de sons musicais e conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, todos relacionados com entretenimento; fornecimento de motores de
busca para a obtenção de dados numa rede informática global; serviços de fornecimento de
informações, aconselhamento e consultoria relacionados com o supracitado; operação de
motores de busca; serviços de consultoria e de apoio informáticos para a gravação (scanning)
de informações em discos de computadores; criação de índices de informações na internet, páginas electrónicas e outros recursos disponíveis em redes informáticas globais para
terceiros; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e «design» relacionados com isso,
serviços de análise industrial e de pesquisa; «design» e desenvolvimento de hardware e de
software para computadores; «design» de computadores, de computadores «notebook», de
computadores «laptop», de computadores portáteis e de computadores de mão; «design» de
assistentes digitais pessoais, e de leitores de média pessoais; «design» de telefones móveis
e de telefones inteligentes; «design» de câmaras digitais; serviços de computadores; programação de computadores; serviços de software de sistemas de computadores; provisão
de serviços de ligação directa entre utilizadores de computadores para trocas de dados;
«design» de software para computadores; «design» de sistemas de computadores; «design»
e desenvolvimento de «webpages»; hospedagem de «webpages» para terceiros; hospedagem
de aplicações de computador para a procura e recolha de informação de bases de dados e
de redes de computadores; provisão de informação técnica por pedido específico dos utilizadores finais através de telefone ou de redes globais de computadores; serviços de computador relacionados com a procura personalizada de bases de dados de computadores e de
«websites»; provisão de conexões de computador a «websites» de terceiros para facilitar o
comércio electrónico e transacções de negócios reais; serviços de informação, aconselhamento e de consultadoria relacionados com todos os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca

:
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:
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Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
excluiu-se «fornecimento de acesso temporário à internet para utilizar software não descarregável em linha que permite aos utilizadores programar conteúdos de áudio, vídeo,
texto e multimédia, incluindo programas de música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desportos, jogos, eventos culturais e recreativos; fornecimento de acesso à Internet
a utilizadores (fornecedores de serviço); serviços de redes sociais online; fornecimento de
redes sociais nos sítios da Internet», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º

:

N/077568

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Tromba Rija - Restauração e Bebidas Limitada

:

Avenida da Praia Grande n.º 429, Edifício Centro Comercial da Praia Grande, 25.º andar ‘D’,

地址 Endereço

Macau
國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de restauração e hotelaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077569

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

MONTRES TUDOR SA

地址 Endereço

:

Rue François-Dussaud 3, Geneva, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Artigos de joalharia, artigos cronométricos, nomeadamente relógios, relógios de pulso,
componentes para artigos cronométricos e acessórios para artigos cronométricos não incluídos noutras classes, relógios de parede e mesa e outros instrumentos cronométricos, cronómetros cronógrafos (para artigos cronométricos), aparelhos para cronómetros de eventos
desportivos, aparelhos e instrumentos para medição e indicação do tempo não incluídos
noutras classes; ponteiros de relógios (para artigos cronométricos), mostradores (para artigos cronométricos), caixas, estojos e estojos para oferta para artigos cronométricos e artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077570

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Furama Hotels and Resorts International Limited
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地址 Endereço

:

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Gestão e administração comercial; gestão de hotéis; publicidade; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077571

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Furama Hotels and Resorts International Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hotéis; serviços de motéis; fornecimento de alojamento; serviços de alojamento
temporário; serviços de reservas de hotéis; informação e planeamento de férias relacionados com alojamento; serviços de restaurante; serviços de bar; serviços de sala de cocktails;
serviços de café; serviços de fornecimento de refeições para comidas e bebidas; fornecimento de instalações para conferências, reuniões e exposições; serviços de registo de entrada e saída de hóspedes em hotéis; serviços electrónicos de informações relacionados com
hotéis; serviços de aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços supramencionados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077572

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Furama Hotels and Resorts International Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Gestão e administração comercial; gestão de hotéis; publicidade; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077573

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Furama Hotels and Resorts International Limited

17477

地址 Endereço

:

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hotéis; serviços de motéis; fornecimento de alojamento; serviços de alojamento
temporário; serviços de reservas de hotéis; informação e planeamento de férias relacionados com alojamento; serviços de restaurante; serviços de bar; serviços de sala de cocktails;
serviços de café; serviços de fornecimento de refeições para comidas e bebidas; fornecimento de instalações para conferências, reuniões e exposições; serviços de registo de entrada e saída de hóspedes em hotéis; serviços electrónicos de informações relacionados com
hotéis; serviços de aconselhamento e consultoria relacionados com os serviços supramencionados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077574

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

地址 Endereço

:

3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077575

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

地址 Endereço

:

3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

保險；金融；貨幣事務；不動產事務。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077576

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

地址 Endereço

:

3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

房屋建築；修理；安裝服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077577

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

地址 Endereço

:

3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

電信。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077578

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

地址 Endereço

:

3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運輸；商品包裝和貯藏；旅行安排。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077579

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

地址 Endereço

:

3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

40

[511]

服務 Serviços

:

材料處理。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077580

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

地址 Endereço

:

3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育；提供培訓；娛樂；文體活動。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077581

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

地址 Endereço

:

3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

17479

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

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

[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了<< 法律服務 >>，因屬其他類
別。

[210] 編號 N.º

:

N/077582

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

地址 Endereço

:

3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務；臨時住宿。

[540] 商標 Marca

:

澳門特別行政區公報——第二組——副刊
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[210] 編號 N.º

:

N/077583

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC
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地址 Endereço

:

3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

醫療服務；獸醫服務；人或動物的衛生和美容服務；農業、園藝或林業服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077584

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

地址 Endereço

:

3145, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務；為保護財產和人身安全的服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077585

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Parfums Christian Dior

地址 Endereço

:

33 Avenue Hoche, 75008 Paris, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Produtos de perfumaria, nomeadamente perfumes, águas de «toilette», águas-de-colónia;
preparações de maquilhagem, nomeadamente para lábios, olhos, rosto; produtos de cosmética, cosméticos para o rosto e de cuidados com o corpo, nomeadamente cremes, soros, óleos; desodorizantes para uso pessoal; leites perfumados, géis para o corpo, banho e duche;
sabões.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077586

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

鉅記食品有限公司
COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI LIMITADA
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地址 Endereço

:

澳門大三巴街24A及24B興華樓地下

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

鹿茸、冬蟲草、參茸、燕窩。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077587

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

鉅記食品有限公司

17481

COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI LIMITADA
地址 Endereço

:

澳門大三巴街24A及24B興華樓地下

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

海味、乾貝、魚翅、乾鮑魚、罐頭鮑魚、魚膠、海參、臘腸、肉汁、醃漬、乾製的水果、蜜餞。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077588

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

鉅記食品有限公司
COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI LIMITADA

地址 Endereço

:

澳門大三巴街24A及24B興華樓地下

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

花生糖、糖果類、杏仁餅類、中式餅類、西式餅類、蛋卷類、麵粉及穀類製品、蟲草雞精、冰糖
燕窩。

[540] 商標 Marca

:

澳門特別行政區公報——第二組——副刊
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[210] 編號 N.º

:

N/077589

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Teixeira Duarte - Distribuição, S.A.

地址 Endereço

:

Lagoas Park, Edifício 1, 2740-264 Porto Salvo, Portugal

國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:
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Agências de importação-exportação, apresentação de produtos em meios de comunicação
para fins de venda por grosso não especializado.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077590

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Teixeira Duarte - Distribuição, S.A.

地址 Endereço

:

Lagoas Park, Edifício 1, 2740-264 Porto Salvo, Portugal

國籍 Nacionalidade

:

葡萄牙 Portuguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Distribuição (entrega) de produtos, embalagem, entreposto de mercadorias, serviços de
carga de importação-exportação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077593

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

地址 Endereço

:

6601 S. Bermuda Rd., Las Vegas, NV 89119-3605, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Software; software de programa de computador; software que cria ou exibe resultados de
apostas de máquinas de jogos; software de jogo que cria ou exibe resultados de apostas
para terminais operados por computador para comprovar jogos de fortuna ou azar; software descarregável para jogos de computador; software de jogo e software de jogo descarregável por computador ou por rede sem fios que fornece para jogar um jogo de fortuna ou
azar por um dispositivo; software de jogo de computador para máquinas de jogo que cria
ou exibe resultados para máquinas de jogo.
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[540] 商標 Marca

:

17483

[210] 編號 N.º

:

N/077594

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

地址 Endereço

:

6601 S. Bermuda Rd., Las Vegas, NV 89119-3605, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Software; software de programa de computador; software que cria ou exibe resultados de
apostas de máquinas de jogos; software de jogo que cria ou exibe resultados de apostas
para terminais operados por computador para comprovar jogos de fortuna ou azar; software descarregável para jogos de computador; software de jogo e software de jogo descarregável por computador ou por rede sem fios que fornece para jogar um jogo de fortuna ou
azar por um dispositivo; software de jogo de computador para máquinas de jogo que cria
ou exibe resultados para máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077595

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

地址 Endereço

:

6601 S. Bermuda Rd., Las Vegas, NV 89119-3605, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Software; software de programa de computador; software que cria ou exibe resultados de
apostas de máquinas de jogos; software de jogo que cria ou exibe resultados de apostas
para terminais operados por computador para comprovar jogos de fortuna ou azar; software descarregável para jogos de computador; software de jogo e software de jogo descarregável por computador ou por rede sem fios que fornece para jogar um jogo de fortuna ou
azar por um dispositivo; software de jogo de computador para máquinas de jogo que cria
ou exibe resultados para máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077598

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies
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地址 Endereço

:

6601 S. Bermuda Rd., Las Vegas, NV 89119-3605, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogos, nomeadamente, dispositivos que aceitem apostas; slot machines (máquinas de caça-níqueis); dispositivos de jogo, nomeadamente, slot machines, com ou sem
saída de vídeo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077599

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

地址 Endereço

:

6601 S. Bermuda Rd., Las Vegas, NV 89119-3605, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogos, nomeadamente, dispositivos que aceitem apostas; slot machines (máquinas de caça-níqueis); dispositivos de jogo, nomeadamente, slot machines, com ou sem
saída de vídeo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077600

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

地址 Endereço

:

6601 S. Bermuda Rd., Las Vegas, NV 89119-3605, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogos, nomeadamente, dispositivos que aceitem apostas; slot machines (máquinas de caça-níqueis); dispositivos de jogo, nomeadamente, slot machines, com ou sem
saída de vídeo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077601

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Braintree Payment Solutions, LLC
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地址 Endereço

:

111 North Canal Street, Suite 455, Chicago, IL 60606, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

為他人進行電子轉帳；提供電子資金轉帳、自動清算系統、信用卡、借記卡、電子支票及電子、
移動和在線支付的電子處理服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077602

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

45號太極館（澳門）有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場322-362號誠豐商業中心3樓B,C

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

棕色、灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077603

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

永南食品有限公司

:

香港新界大埔大埔工業邨大貴街20號

Winner Food Products Limited
地址 Endereço

20 Dai Kwai Street, Tai Po Industrial Estate, New Territories, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉，魚，家禽和野味；肉汁；醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬，蜜餞；蛋；奶和
奶製品；食用油和油脂；豬肉食品；牛肉食品；魚製食品及主要由上述提及一般食品所製的煮
熟或冷凍製備的肉類食品、水果和蔬菜食品。

[540] 商標 Marca

:

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

17486

[210] 編號 N.º

:

N/077604

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

永南食品有限公司

:

香港新界大埔大埔工業邨大貴街20號
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Winner Food Products Limited
地址 Endereço

20 Dai Kwai Street, Tai Po Industrial Estate, New Territories, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡，茶，可可和咖啡代用品；米；食用澱粉和西米；麵粉和穀類製品；麵包、糕點和甜食；冰製
食品；糖，蜂蜜，糖漿；鮮酵母，發酵粉；食鹽；芥末；醋，沙司（調味品）；辛香料；飲用冰；餡餅
（點心）；餃子；包子；及主要由上述提及一般食品所製的煮熟或冷凍製備餐食及點心。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077605

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Airland Holding Company Limited

:

2/F, Phase 1, Yau Tong Industrial Building, 2 Shung Shun Street, Yau Tong, Kowloon,

地址 Endereço

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

傢俱，鏡子，相框；不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠
母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品；床墊。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077606

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Airland Holding Company Limited

地址 Endereço

:

2/F, Phase 1, Yau Tong Industrial Building, 2 Shung Shun Street, Yau Tong, Kowloon,
Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

床罩，被子，床墊遮蓋物，紙製床罩，旅行用毯（膝蓋保暖用），旅行毯（蓋膝用毯），床單（紡織
品），鴨絨被，床單和枕套，褥墊套，蚊帳，枕套，床上用覆蓋物，睡袋（被子替代物），裝飾用枕
巾，床上用毯，毛巾被，枕巾，被絮，被面，褥子，棉毯，毛毯，絲毯，帳沿，床沿，帳簾，床幃，塑
料床單，被罩，床單。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077607

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Airland Holding Company Limited

:

2/F, Phase 1, Yau Tong Industrial Building, 2 Shung Shun Street, Yau Tong, Kowloon,

地址 Endereço

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

傢俱，鏡子，相框；不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠
母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品；床墊。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077608

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Airland Holding Company Limited

:

2/F, Phase 1, Yau Tong Industrial Building, 2 Shung Shun Street, Yau Tong, Kowloon,

地址 Endereço

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

床罩，被子，床墊遮蓋物，紙製床罩，旅行用毯（膝蓋保暖用），旅行毯（蓋膝用毯），床單（紡織
品），鴨絨被，床單和枕套，褥墊套，蚊帳，枕套，床上用覆蓋物，睡袋（被子替代物），裝飾用枕
巾，床上用毯，毛巾被，枕巾，被絮，被面，褥子，棉毯，毛毯，絲毯，帳沿，床沿，帳簾，床幃，塑
料床單，被罩，床單。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077609

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Airland Holding Company Limited

地址 Endereço

:

2/F, Phase 1, Yau Tong Industrial Building, 2 Shung Shun Street, Yau Tong, Kowloon,

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

傢俱，鏡子，相框；不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠

Hong Kong

母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品；床墊。
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[210] 編號 N.º

:

N/077610

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Airland Holding Company Limited

地址 Endereço

:

2/F, Phase 1, Yau Tong Industrial Building, 2 Shung Shun Street, Yau Tong, Kowloon,

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

Hong Kong

床罩，被子，床墊遮蓋物，紙製床罩，旅行用毯（膝蓋保暖用），旅行毯（蓋膝用毯），床單（紡織
品），鴨絨被，床單和枕套，褥墊套，蚊帳，枕套，床上用覆蓋物，睡袋（被子替代物），裝飾用枕
巾，床上用毯，毛巾被，枕巾，被絮，被面，褥子，棉毯，毛毯，絲毯，帳沿，床沿，帳簾，床幃，塑
料床單，被罩，床單。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077611

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Airland Holding Company Limited

:

2/F, Phase 1, Yau Tong Industrial Building, 2 Shung Shun Street, Yau Tong, Kowloon,

地址 Endereço

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

傢俱，鏡子，相框；不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠
母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品；床墊。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077612

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Airland Holding Company Limited

地址 Endereço

:

2/F, Phase 1, Yau Tong Industrial Building, 2 Shung Shun Street, Yau Tong, Kowloon,

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

Hong Kong

床罩，被子，床墊遮蓋物，紙製床罩，旅行用毯（膝蓋保暖用），旅行毯（蓋膝用毯），床單（紡織
品），鴨絨被，床單和枕套，褥墊套，蚊帳，枕套，床上用覆蓋物，睡袋（被子替代物），裝飾用枕
巾，床上用毯，毛巾被，枕巾，被絮，被面，褥子，棉毯，毛毯，絲毯，帳沿，床沿，帳簾，床幃，塑
料床單，被罩，床單。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077613

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Airland Holding Company Limited

:

2/F, Phase 1, Yau Tong Industrial Building, 2 Shung Shun Street, Yau Tong, Kowloon,

地址 Endereço

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

傢俱，鏡子，相框；不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠
母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品；床墊。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077614

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Airland Holding Company Limited

地址 Endereço

:

2/F, Phase 1, Yau Tong Industrial Building, 2 Shung Shun Street, Yau Tong, Kowloon,

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

Hong Kong

床罩，被子，床墊遮蓋物，紙製床罩，旅行用毯（膝蓋保暖用），旅行毯（蓋膝用毯），床單（紡織
品），鴨絨被，床單和枕套，褥墊套，蚊帳，枕套，床上用覆蓋物，睡袋（被子替代物），裝飾用枕
巾，床上用毯，毛巾被，枕巾，被絮，被面，褥子，棉毯，毛毯，絲毯，帳沿，床沿，帳簾，床幃，塑
料床單，被罩，床單。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077615

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Airland Holding Company Limited

地址 Endereço

:

2/F, Phase 1, Yau Tong Industrial Building, 2 Shung Shun Street, Yau Tong, Kowloon,
Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

傢俱，鏡子，相框；不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥珀、珍珠
母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品；床墊。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077616

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Airland Holding Company Limited

:

2/F, Phase 1, Yau Tong Industrial Building, 2 Shung Shun Street, Yau Tong, Kowloon,

地址 Endereço

Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

床罩，被子，床墊遮蓋物，紙製床罩，旅行用毯（膝蓋保暖用），旅行毯（蓋膝用毯），床單（紡織
品），鴨絨被，床單和枕套，褥墊套，蚊帳，枕套，床上用覆蓋物，睡袋（被子替代物），裝飾用枕
巾，床上用毯，毛巾被，枕巾，被絮，被面，褥子，棉毯，毛毯，絲毯，帳沿，床沿，帳簾，床幃，塑
料床單，被罩，床單。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077617

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

GOLDWIN INC.

地址 Endereço

:

210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Couro e imitação de couro; peles de animais, peles; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes, arreios e selaria; porta-moedas; mochilas; mochilas de campismo; carteiras de bolso; malas de mão; estojos de toilette [não preenchidos];
porta-chaves [marroquinaria]; sacos para desporto; chapéus-de-chuva para golfe.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores vermelho, cinzento e preto tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/077618

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

GOLDWIN INC.

:

210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken, Japan

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

17491

Vestuário; fatos; jaquetas; saias; calças; casacos; camisas; pijamas; roupa interior; cuecas;
camisolas interiores; ceroulas; sutiãs; camisolas interiores de alças; peúgas; meias; meias-calças (collãs); lenços de cabeça e pescoço; bonés [chapelaria]; luvas [vestuário]; cintos
[vestuário]; calçado; chapelaria; palmilhas para calçado; vestuário para desporto; vestuário
para golfe; calças, camisas, saias de golfe; sapatos de golfe; caixas/recipientes para sapatos
de golfe.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores vermelho, cinzento e preto tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/077619

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

GOLDWIN INC.

:

210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Sacos de golfe [com ou sem rodas]; luvas de golfe.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores vermelho, cinzento e preto tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/077620

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

GOLDWIN INC.

地址 Endereço

:

210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Couro e imitação de couro; peles de animais, peles; baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes, arreios e selaria; porta-moedas; mochilas; mochilas de campismo; carteiras de bolso; malas de mão; estojos de toilette [não preenchidos];
porta-chaves [marroquinaria]; sacos para desporto; chapéus-de-chuva para golfe.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077621

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

GOLDWIN INC.

地址 Endereço

:

210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário; fatos; jaquetas; saias; calças; casacos; camisas; pijamas; roupa interior; cuecas;
camisolas interiores; ceroulas; sutiãs; camisolas interiores de alças; peúgas; meias; meias-calças (collãs); lenços de cabeça e pescoço; bonés [chapelaria]; luvas [vestuário]; cintos
[vestuário]; calçado; chapelaria; palmilhas para calçado; vestuário para desporto; vestuário
para golfe; calças, camisas, saias de golfe; sapatos de golfe; caixas/recipientes para sapatos
de golfe.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077622

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

GOLDWIN INC.

:

210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Sacos de golfe [com ou sem rodas]; luvas de golfe.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077623

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Exxon Mobil Corporation

地址 Endereço

:

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de informações sobre produtos de consumo por meio de uma ferramenta selectora em linha com o fim de seleccionar lubrificantes que satisfaçam as especificações do
consumidor.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077624

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

17493

:

Exxon Mobil Corporation

地址 Endereço

:

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de informações sobre produtos de consumo por meio de uma ferramenta selectora em linha com o fim de seleccionar lubrificantes que satisfaçam as especificações do
consumidor.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077625

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/02

[730] 申請人 Requerente

:

Frédéric Périgot

地址 Endereço

:

16 boulevard des Capucines, 75009, Paris, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

旅行用大皮箱；公事包；傘；遮陽罩；卡夾（皮夾）；公事包；皮夾；零錢包；手提箱；旅行用衣物
袋；旅行袋；旅行套組（皮製品）；手提包；帆布背包，背包；行李箱；化妝箱；海灘袋。（全屬第
18類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077626

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市威達匯爾科技有限
SHENZHEN WEI DA HUI ER TECHNOLOGY CO., LTD.
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地址 Endereço

:

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

中國廣東省深圳市南山區關口二路智恒戰略性新興產業園20棟一樓至四樓
Floor 1st to 4th, No. 20 Building, Zhiheng Strategic New Industrial Park, Guankou 2nd
Road, Nanshan District, Shenzhen, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

數據處理設備；計算機存儲器；計算機；已錄製的計算機程序（程序）；計算機外圍設備；計算
機軟件（已錄製）；計算機程序（可下載軟件）；錄製、通訊、重放聲音和形象的器具；手提電
話；電池充電器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077627

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

美國旅安有限公司
TRAVEL SENTRY, INC.

地址 Endereço

:

美國新罕布什爾03824-3403達拉謨牧場鹿路19號
19 Deer Meadow Road, Durham, New Hampshire 03824-3403, United States America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

6

[511]

產品 Produtos

:

金屬鎖；普通金屬及其合金；金屬建築材料；可移動金屬建築物；鐵軌用金屬材料；普通金屬製
非電氣用纜綫；五金具，金屬小五金具；金屬管；保險箱；不屬別類的普通金屬製品；礦石。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色、淺紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077628

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

美國旅安有限公司
TRAVEL SENTRY, INC.

地址 Endereço

:

美國新罕布什爾03824-3403達拉謨牧場鹿路19號

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

19 Deer Meadow Road, Durham, New Hampshire 03824-3403, United States America

背包；帆布背包；運動包；手提包；健身運動包；旅行包；海濱浴場用手提袋；公文包；錢包；手
提箱；旅行箱；行李箱；行李箱帶；腰包；錢包；皮革和人造皮革，不屬別類的皮革和人造皮革製
品；毛皮；箱子和旅行袋；雨傘和陽傘；手杖；鞭和馬具。
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[540] 商標 Marca
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色、淺紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077629

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

美國旅安有限公司
TRAVEL SENTRY, INC.

地址 Endereço

:

美國新罕布什爾03824-3403達拉謨牧場鹿路19號
19 Deer Meadow Road, Durham, New Hampshire 03824-3403, United States America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

非金屬鎖；傢俱，鏡子，相框；不屬別類的木、軟木、葦、藤、柳條、角、骨、象牙、鯨骨、貝殼、琥
珀、珍珠母、海泡石製品，這些材料的代用品或塑料製品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色、淺紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077630

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Gold Chaser Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；商業經營；商業管理；辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077631

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Gold Chaser Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

[511]

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

35

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

17496

[511]

服務 Serviços

:

廣告；商業經營；商業管理；辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077632

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

BASF SE

地址 Endereço

:

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

Catalisadores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077633

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

BASF SE

地址 Endereço

:

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

2

[511]

產品 Produtos

:

Esmaltes, pigmentos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077634

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

BASF SE

地址 Endereço

:

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Substâncias odoríferas.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077635

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

BASF SE

地址 Endereço

:

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

4

[511]

產品 Produtos

:

Gases.

17497

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077636

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

BASF SE

地址 Endereço

:

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos sanitários; suplementos alimentares para fins medicinais, preparações vitamínicas para uso medicinal; produtos higiénicos de uso medicinal; pesticidas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077637

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

BASF SE

地址 Endereço

:

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Peças para veículos incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077638

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

BASF SE

:

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

Catalisadores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077639

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

BASF SE

地址 Endereço

:

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

2

[511]

產品 Produtos

:

Esmaltes, pigmentos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077640

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

BASF SE

地址 Endereço

:

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Substâncias odoríferas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077641

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

BASF SE

地址 Endereço

:

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

4

[511]

產品 Produtos

:

Gases.
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[540] 商標 Marca

:

17499

[210] 編號 N.º

:

N/077642

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

BASF SE

地址 Endereço

:

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos sanitários; suplementos alimentares para fins medicinais, preparações vitamínicas para uso medicinal; produtos higiénicos de uso medicinal; pesticidas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077643

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

BASF SE

地址 Endereço

:

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Peças para veículos incluídos nesta classe.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077644

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

MADINA S.r.l.

地址 Endereço

:

Via Giorgio e Guido Paglia 1/D- 24122 Bergamo, Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Sabonetes, perfumes, óleos etéreos, cosméticos, produtos para tratar e embelezar os cabelos, dentífricos, cremes, loções, geles e bálsamos para uso cosmético; sais de banho.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077645

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

MADINA S.r.l.
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地址 Endereço

:

Via Giorgio e Guido Paglia 1/D- 24122 Bergamo, Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de venda a retalho, prestados também online, de sabonetes artesanais; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, preparações para os cuidados e o tratamento dos cabelos,
dentífricos; cremes, loções, gel, bálsamos para uso cosmético; sais de banho, tesouras,
limas para unhas, pinças, estojos de manicura e pedicura, instrumentos para manicura,
instrumentos para pedicura, enroladores de pestanas, separadores de pestanas, pinças para
unhas, polidores de unhas, corta-unhas eléctricos ou não eléctricos; máquinas de barbear,
bolsas de toilette (vendidas vazias), bolsas para cosméticos (vendidas vazias), estojos para
cosméticos não guarnecidos, estojos para cosméticos (vendidos vazios), sacos para cosméticos vendidos vazios, pochetes, bolsas, porta-moedas, sacos, mochilas, pincéis para cosmética, pincéis para a barba; esponjas faciais para aplicação de maquilhagem, esponjas de
toilette; caixas de pó de arroz; sticks aplicadores de maquilhagem; escovas para unhas, escovas para sobrancelhas, pentes para sobrancelhas, escovas de toilette; pentes; vaporizadores de perfume; pó compacto; saboneteiras; distribuidores de sabão; estojos para produtos
cosméticos; recipientes para cosméticos; latas; separadores dos dedos dos pés, em espuma,
para uso em pedicura.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077646

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Eli Lilly and Company

地址 Endereço

:

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparados farmacêuticos, nomeadamente preparados farmacêuticos para o tratamento de
doenças alcoólicas, alzheimer, enfermidades de ansiedade, arteriosclerose, doenças e enfermidades de auto imunidade, enfermidades sanguíneas, doenças e enfermidades ósseas
e do esqueleto, cancro, doenças cardiovasculares, doenças e enfermidades do sistema nervoso central, enfermidades de colesterol, fibrose cística, demência, doenças e enfermidades
dermatológicos, diabetes, dislipidemia, doenças e enfermidades endócrinas, doenças e enfermidades gastrointestinais, doenças e enfermidades hormonais, doenças e enfermidades
de inflamação e inflamatórias, doenças e enfermidades dos rins, doenças e enfermidades
do fígado, doenças e enfermidades metabólicas, enxaquecas, doenças e enfermidades do
músculo, doenças e enfermidades neurodegenerativas, enfermidades neurológicas, dores,
doenças e enfermidades pancreáticas, enfermidades psiquiátricas, doenças e enfermidades
do sistema reprodutivo, insónias, enfermidades urológicas; anti depressivos; agentes de
diagnóstico, preparados e substâncias para fins médicos; preparados de diagnósticos rádio-farmacêuticos para uso no diagnóstico de doenças de amilóides neurodegenerativas.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077647

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.

地址 Endereço

:

Via dei Tornabuoni 2, Firenze, Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

17501

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar,
polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para
os cabelos; dentífricos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077648

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Scotch & Soda B.V.

地址 Endereço

:

Jacobus Spijkerdreef 20-24, 2132, PZ Hoofddorp, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

肥皂；香料；精油；化妝品；髮水。（全屬第3類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077649

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

ALDI GmbH & Co. KG

地址 Endereço

:

Burgstr.37, D-45476 Mülheim an der Ruhr, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

:

ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

地址 Endereço

:

Eckenbergstr. 16A, D-45307 Essen, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de comércio retalhista relacionados com produtos agrícolas, produtos hortíco-

[730] 申請人 Requerente

las, produtos florestais, produtos alimentares, produtos de lavagem, produtos de limpeza,
material de limpeza, desinfectantes, cosméticos, produtos higiénicos, medicamentos de
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venda livre, suplementos alimentares, fogos-de-artifício, aparelhos e acessórios eléctricos,
aparelhos electrónicos e respectivos acessórios, computadores e acessórios para computadores, discos compactos, hardware e software informáticos, dispositivos de iluminação,
ferramentas, aparelhos de horticultura e respectivos acessórios, bicicletas e respectivos
acessórios, acessórios de automóveis, relógios de mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de papelaria e de escritório, livros e outros produtos de impressão, móveis e outros
objectos de decoração, mobiliário de jardim, utensílios para uso doméstico e na cozinha,
bem como respectivos acessórios, artigos de uso doméstico, coberturas de cama, incluindo
almofadas, roupa de cama, produtos têxteis para o lar, artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, produtos em couro, equipamento de desporto, brinquedos, artigos de lazer, alimentos para animais, plantas, artigos de tabacaria; serviços de comércio retalhista em linha
relacionados com produtos agrícolas, produtos hortícolas, produtos florestais, produtos alimentares, produtos de lavagem, produtos de limpeza, material de limpeza, desinfectantes,
cosméticos, produtos higiénicos, medicamentos de venda livre, suplementos alimentares,
fogos-de-artifício, aparelhos e acessórios eléctricos, aparelhos electrónicos e respectivos
acessórios, computadores e acessórios para computadores, discos compactos, hardware e
software informáticos, dispositivos de iluminação, ferramentas, aparelhos de horticultura
e respectivos acessórios, bicicletas e respectivos acessórios, acessórios de automóveis, relógios de mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de papelaria e de escritório, livros e
outros produtos de impressão, móveis e outros objectos de decoração, mobiliário de jardim,
utensílios para uso doméstico e na cozinha, bem como respectivos acessórios, artigos de uso
doméstico, coberturas de cama, incluindo almofadas, roupa de cama, produtos têxteis para
o lar, artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, produtos em couro, equipamento de desporto, brinquedos, artigos de lazer, alimentos para animais, plantas, artigos de tabacaria;
exploração de supermercados, estabelecimentos de comércio retalhista e estabelecimentos
de comércio retalhista de desconto; publicidade; publicidade na internet, para terceiros;
disponibilização de informações na internet, nomeadamente de informações sobre produtos de consumo, informações visando o aconselhamento dos consumidores e informações
sobre serviços prestados a clientes; mediação de negócios comerciais por conta de outrem,
incluindo na internet; mediação de contractos relativos a radiocomunicações móveis para
terceiros; gestão de negócios comerciais; planeamento e monitorização de desenvolvimentos empresariais do ponto de vista organizacional; recrutamento de pessoal; consultadoria
em organização de negócios; serviços de comércio grossista relacionados com produtos
agrícolas, produtos hortícolas, produtos florestais, produtos alimentares, produtos de lavagem, produtos de limpeza, material de limpeza, desinfectantes, cosméticos, produtos higiénicos, medicamentos de venda livre, suplementos alimentares, fogos-de-artifício, aparelhos
e acessórios eléctricos, aparelhos electrónicos e respectivos acessórios, computadores e
acessórios para computadores, discos compactos, hardware e software informáticos, dispositivos de iluminação, ferramentas, aparelhos de horticultura e respectivos acessórios, bicicletas e respectivos acessórios, acessórios de automóveis, relógios de mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de papelaria e de escritório, livros e outros produtos de impressão,
móveis e outros objectos de decoração, mobiliário de jardim, utensílios para uso doméstico
e na cozinha, bem como respectivos acessórios, artigos de uso doméstico, coberturas de
cama, incluindo almofadas, roupa de cama, produtos têxteis para o lar, artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, produtos em couro, equipamento de desporto, brinquedos, artigos
de lazer, alimentos para animais, plantas, artigos de tabacaria; assistência na direcção de
empresas comerciais ou industriais; serviços de aquisição para terceiros [compra de produtos e serviços para outras empresas].
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077650

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

ALDI GmbH & Co. KG

地址 Endereço

:

Burgstr.37, D-45476 Mülheim an der Ruhr, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

17503

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de comércio retalhista relacionados com produtos agrícolas, produtos hortícolas, produtos florestais, produtos alimentares, produtos de lavagem, produtos de limpeza,
material de limpeza, desinfectantes, cosméticos, produtos higiénicos, medicamentos de
venda livre, suplementos alimentares, fogos-de-artifício, aparelhos e acessórios eléctricos,
aparelhos electrónicos e respectivos acessórios, computadores e acessórios para computadores, discos compactos, hardware e software informáticos, dispositivos de iluminação,
ferramentas, aparelhos de horticultura e respectivos acessórios, bicicletas e respectivos
acessórios, acessórios de automóveis, relógios de mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de papelaria e de escritório, livros e outros produtos de impressão, móveis e outros
objectos de decoração, mobiliário de jardim, utensílios para uso doméstico e na cozinha,
bem como respectivos acessórios, artigos de uso doméstico, coberturas de cama, incluindo
almofadas, roupa de cama, produtos têxteis para o lar, artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, produtos em couro, equipamento de desporto, brinquedos, artigos de lazer, alimentos para animais, plantas, artigos de tabacaria; serviços de comércio retalhista em linha
relacionados com produtos agrícolas, produtos hortícolas, produtos florestais, produtos alimentares, produtos de lavagem, produtos de limpeza, material de limpeza, desinfectantes,
cosméticos, produtos higiénicos, medicamentos de venda livre, suplementos alimentares,
fogos-de-artifício, aparelhos e acessórios eléctricos, aparelhos electrónicos e respectivos
acessórios, computadores e acessórios para computadores, discos compactos, hardware e
software informáticos, dispositivos de iluminação, ferramentas, aparelhos de horticultura
e respectivos acessórios, bicicletas e respectivos acessórios, acessórios de automóveis, relógios de mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de papelaria e de escritório, livros e
outros produtos de impressão, móveis e outros objectos de decoração, mobiliário de jardim,
utensílios para uso doméstico e na cozinha, bem como respectivos acessórios, artigos de uso
doméstico, coberturas de cama, incluindo almofadas, roupa de cama, produtos têxteis para
o lar, artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, produtos em couro, equipamento de desporto, brinquedos, artigos de lazer, alimentos para animais, plantas, artigos de tabacaria;
exploração de supermercados, estabelecimentos de comércio retalhista e estabelecimentos
de comércio retalhista de desconto; publicidade; publicidade na internet, para terceiros;
disponibilização de informações na internet, nomeadamente de informações sobre produtos de consumo, informações visando o aconselhamento dos consumidores e informações
sobre serviços prestados a clientes; mediação de negócios comerciais por conta de outrem,
incluindo na internet; mediação de contractos relativos a radiocomunicações móveis para
terceiros; gestão de negócios comerciais; planeamento e monitorização de desenvolvimentos empresariais do ponto de vista organizacional; recrutamento de pessoal; consultadoria
em organização de negócios; serviços de comércio grossista relacionados com produtos
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agrícolas, produtos hortícolas, produtos florestais, produtos alimentares, produtos de lavagem, produtos de limpeza, material de limpeza, desinfectantes, cosméticos, produtos higiénicos, medicamentos de venda livre, suplementos alimentares, fogos-de-artifício, aparelhos
e acessórios eléctricos, aparelhos electrónicos e respectivos acessórios, computadores e
acessórios para computadores, discos compactos, hardware e software informáticos, dispositivos de iluminação, ferramentas, aparelhos de horticultura e respectivos acessórios, bicicletas e respectivos acessórios, acessórios de automóveis, relógios de mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de papelaria e de escritório, livros e outros produtos de impressão,
móveis e outros objectos de decoração, mobiliário de jardim, utensílios para uso doméstico
e na cozinha, bem como respectivos acessórios, artigos de uso doméstico, coberturas de
cama, incluindo almofadas, roupa de cama, produtos têxteis para o lar, artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, produtos em couro, equipamento de desporto, brinquedos, artigos
de lazer, alimentos para animais, plantas, artigos de tabacaria; assistência na direcção de
empresas comerciais ou industriais; serviços de aquisição para terceiros [compra de produtos e serviços para outras empresas].
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores azul, azul claro, laranja escuro, laranja, amarelo tal como representado
na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/077651

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

地址 Endereço

:

Eckenbergstr.16 A, D-45307 Essen, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de comércio retalhista relacionados com produtos agrícolas, produtos hortícolas, produtos florestais, produtos alimentares, produtos de lavagem, produtos de limpeza,
material de limpeza, desinfectantes, cosméticos, produtos higiénicos, medicamentos de
venda livre, suplementos alimentares, fogos-de-artifício, aparelhos e acessórios eléctricos,
aparelhos electrónicos e respectivos acessórios, computadores e acessórios para computadores, discos compactos, hardware e software informáticos, dispositivos de iluminação,
ferramentas, aparelhos de horticultura e respectivos acessórios, bicicletas e respectivos
acessórios, acessórios de automóveis, relógios de mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de papelaria e de escritório, livros e outros produtos de impressão, móveis e outros
objectos de decoração, mobiliário de jardim, utensílios para uso doméstico e na cozinha,
bem como respectivos acessórios, artigos de uso doméstico, coberturas de cama, incluindo
almofadas, roupa de cama, produtos têxteis para o lar, artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, produtos em couro, equipamento de desporto, brinquedos, artigos de lazer, alimentos para animais, plantas, artigos de tabacaria; serviços de comércio retalhista em linha
relacionados com produtos agrícolas, produtos hortícolas, produtos florestais, produtos alimentares, produtos de lavagem, produtos de limpeza, material de limpeza, desinfectantes,
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cosméticos, produtos higiénicos, medicamentos de venda livre, suplementos alimentares,
fogos-de-artifício, aparelhos e acessórios eléctricos, aparelhos electrónicos e respectivos
acessórios, computadores e acessórios para computadores, discos compactos, hardware e
software informáticos, dispositivos de iluminação, ferramentas, aparelhos de horticultura
e respectivos acessórios, bicicletas e respectivos acessórios, acessórios de automóveis, relógios de mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de papelaria e de escritório, livros e
outros produtos de impressão, móveis e outros objectos de decoração, mobiliário de jardim,
utensílios para uso doméstico e na cozinha, bem como respectivos acessórios, artigos de uso
doméstico, coberturas de cama, incluindo almofadas, roupa de cama, produtos têxteis para
o lar, artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, produtos em couro, equipamento de desporto, brinquedos, artigos de lazer, alimentos para animais, plantas, artigos de tabacaria;
exploração de supermercados, estabelecimentos de comércio retalhista e estabelecimentos
de comércio retalhista de desconto; publicidade; publicidade na internet, para terceiros;
disponibilização de informações na internet, nomeadamente de informações sobre produtos de consumo, informações visando o aconselhamento dos consumidores e informações
sobre serviços prestados a clientes; mediação de negócios comerciais por conta de outrem,
incluindo na internet; mediação de contractos relativos a radiocomunicações móveis para
terceiros; gestão de negócios comerciais; planeamento e monitorização de desenvolvimentos empresariais do ponto de vista organizacional; recrutamento de pessoal; consultadoria
em organização de negócios; serviços de comércio grossista relacionados com produtos
agrícolas, produtos hortícolas, produtos florestais, produtos alimentares, produtos de lavagem, produtos de limpeza, material de limpeza, desinfectantes, cosméticos, produtos higiénicos, medicamentos de venda livre, suplementos alimentares, fogos-de-artifício, aparelhos
e acessórios eléctricos, aparelhos electrónicos e respectivos acessórios, computadores e
acessórios para computadores, discos compactos, hardware e software informáticos, dispositivos de iluminação, ferramentas, aparelhos de horticultura e respectivos acessórios, bicicletas e respectivos acessórios, acessórios de automóveis, relógios de mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de papelaria e de escritório, livros e outros produtos de impressão,
móveis e outros objectos de decoração, mobiliário de jardim, utensílios para uso doméstico
e na cozinha, bem como respectivos acessórios, artigos de uso doméstico, coberturas de
cama, incluindo almofadas, roupa de cama, produtos têxteis para o lar, artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, produtos em couro, equipamento de desporto, brinquedos, artigos
de lazer, alimentos para animais, plantas, artigos de tabacaria; assistência na direcção de
empresas comerciais ou industriais; serviços de aquisição para terceiros [compra de produtos e serviços para outras empresas].
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores azul médio, azul escuro e branco tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/077652

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

國籍 Nacionalidade

:

Islands
開曼群島 Caimanesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades
dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços
de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção
pessoal; aluguer de aparelhos; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação em linha de assinaturas electrónicas; prestação de serviços de protecção através de
estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra
incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos
de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços
domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais,
imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um
registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos
indivíduos; serviços funerários; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077653

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas
de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; programas
de computador; software para processamento de pagamentos electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; publicações electrónicas
em linha (descarregáveis a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base
de dados informática); software descarregável para facilitar a transmissão electrónica de
informações, dados, documentos, voz e imagens na Internet; software descarregável que
permite participar em aulas e reuniões na Web com acesso a dados, documentos, imagens
e aplicações de software através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo de computadores remotos e redes informáticas; publicações
electrónicas descarregáveis sob a forma de artigos, livros brancos e materiais de instrução
sobre telecomunicações, Internet, formação, negócios, vendas e marketing; software e
periféricos de computador; computadores notebook; computadores laptop; computadores
portáteis; computadores de mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; telefones inteligentes; câmaras digitais; estações de trabalho informáticas;
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servidores; hardware de rede para computadores e telecomunicações; adaptadores de redes
informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; modems e cartões e dispositivos
de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sacos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; software para computadores (incluindo
software descarregável da Internet); discos compactos; música digital (descarregável da
Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens animadas, filmes e música
descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de emissão de
rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câmaras de vídeo; auscultadores;
dispositivos auditivos; autofalantes; aparelhos e equipamentos para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para jogos de computador, electrónicos e de
vídeo (incluindo software descarregável a partir da Internet); ecrãs de cristais líquidos para
equipamentos de telecomunicações e electrónicos; conversores; telecomandos; programas
de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de afixação; cartões de crédito,
de débito, de pagamento e de identificação codificados ou magnéticos; caixas automáticos,
distribuidores de dinheiro; todos incluídos na classe 9.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077654

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Jornais; revistas; periódicos; diários; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para
artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis);
material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a
embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos);
livros, panfletos, cartazes, cartões impressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas
de preços, rótulos de preços; sacos de transporte em papel, cartão e plástico; directórios
impressos de números de telefone, de fax, de endereços de correio electrónico e de endereços de «websites»; cartões sob a forma de cartões de débito, cartões de crédito, cartões de
lançamento em conta corrente e cartões telefónicos, sem serem cartões codificados e magnéticos; material de marketing e promocional; anúncios publicitários impressos; manuais
de utilizador; materiais de embalagem; toalhetes; lenços de papel; modelos e figurinhas em
papel; sacos em papel para festas; todos estes produtos, incluídos na classe 16.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077655

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; armazenamento de dados electrónicos; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; serviços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; feiras comerciais; sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de bases de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas;
serviços de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios
comerciais nas áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de
aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha;
serviços de consultadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços
de gestão de projectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios
comerciais relacionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção,
gravação, supervisão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação,
programas de aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relacionados com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de
uma grande variedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comerciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um
sítio Web numa rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, colocar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabelecer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços
informatizados de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros
através de redes informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacionais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de
transacções em linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de
avaliações comerciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho
em linha de produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relacionados com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial
relacionada com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais
ou mundiais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de
promoção; publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de material publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios
para utilização como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções;
serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para
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terceiros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma
rede informática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma
variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo
aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a
retalho; venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e «software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumentos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos
de papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras,
utensílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário,
calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais,
carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência,
fotografia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfumaria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para
limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas
de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos,
óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação,
distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, artigos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, cartões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório,
materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para calafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, porta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, artigos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimentos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias
e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá,
cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja,
água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; serviços de agência de compra e venda; selecção e aprovisionamento de produtos para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou publicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer de listas
de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de pessoal;
agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documentos;
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transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritório;
gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados com o
comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relacionados com
programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, nomeadamente a organização e condução de projectos de programas de voluntariado e de serviços
comunitários; consultadoria, informação e serviços de aconselhamento relacionados com
todos os serviços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 35.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077656

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações; fornecimento de serviços de teleconferência multimédia,
de videoconferência e de reuniões em linha na Web que permitem visualizar, partilhar,
editar e discutir entre participantes de modo simultâneo e assíncrono, documentos, dados
e imagens através de um navegador Web; fornecimento aos clientes de acesso a relatórios
em linha sobre o desempenho, a eficiência e o estado de aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso remoto seguro aos utilizadores
através da Internet a redes informáticas privadas; prestação de serviços de colaboração em
linha que permitem aos utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados,
listas de tarefas e fóruns de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma base de dados de informações em linha relacionadas com uma
plataforma baseada na Web para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de
telecomunicações e ligações a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de
comunicação electrónicos; serviços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de
informação (páginas Web), programas e dados de computador; fornecimento de ligações de
telecomunicações à Internet ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estruturas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de
computador; comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens
auxiliada por computador; transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de modems; serviços de comunicação de dados por meios electrónicos;
aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de
mensagens electrónicas; recolha, transmissão e entrega de dados por meios electrónicos;
recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de informação de imagens fixas
e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e
satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas e dados
tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real ou tempo diferido;
serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferência e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de afixação electrónicos que
permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-
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minal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo informação de imagens
fixas e imagens animadas e informação de voz, tal como caracteres; fornecimento de painéis
de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; serviços de teledifusão; difusão e transmissão
de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes,
programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de informação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços
de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de
acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procurar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computadores; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo
publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via
computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores
múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disseminação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website»
numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos
e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contratos e transaccionar negócios;
fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores
para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem
encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunicação, nomeadamente serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de
informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão
de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»;
serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens
de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão
de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e informações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo
em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de
computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores e via
uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de
tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento
de acesso a um «website» numa rede mundial de computadores através da qual terceiros
podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contratos
e transaccionar negócios; fornecimento de acesso a painéis de afixação electrónicos para
a colocação e transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores referentes
a produtos, serviços e oportunidades de negócios; fornecimento de acesso a calendários,
livros de endereços e agenda electrónica, através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos para videoconferência e/ou conferência telefónica
à distância; fornecimento de ligações informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar
o comércio electrónico e transacções no mundo real; serviços de consultadoria, informação
e aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 38.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077657

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06
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:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; armazenamento de dados e documentos armazenados electronicamente; informações sobre transporte; corretagem marítima; transporte em veículos automóveis; transportes aéreos; aluguer de veículos; adução de água; distribuição de correio; reservas de viagens; transporte
por pipe-lines; entrega de mercadorias por encomenda postal; serviços de correio especial
(mensagens ou mercadorias); serviços de transporte, que consistem na gestão do transporte; serviços de aluguer de automóveis; serviços de estacionamento de automóveis; viagens
de iates e/ou de barco; serviços de agência de viagem; serviços de reservas e informações
sobre viagens; serviços de agência de bilhetes para viagens; organização de viagens e informações sobre as mesmas, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática
ou da internet; prestação de informações relativas a viagens e turismo, através da internet
ou através de redes de telecomunicações; transporte de mercadorias e de passageiros; serviços de embalagem; fornecimento de informações rodoviárias e sobre trânsito, serviços
de motorista; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços
de mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou
de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; distribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição
e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de
instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; exploração de zonas de pista
de voo; exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; administração de lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou leasing de automóveis;
aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing de veículos movidos
pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânicos; aluguer e/ou
leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha
de resíduos e lixos industriais; agências de desalfandegamento para importação-exportação
(despacho alfandegário); serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados
com os serviços atrás referidos; todos os serviços incluídos na classe 39.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077658

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

:

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

地址 Endereço

Islands
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; publicação de
textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e
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fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação,
formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de computador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais
e publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto
interactivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relacionadas
com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planeamento,
organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, organização,
apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e direcção
de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresentação e
realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhetes para
eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação prestadas
em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento de música
digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não transferível) fornecida de locais na web mp3 (moving pictures export group layer 1) pela internet;
serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou audiovisual, em
directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela internet, por
sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de entretenimento
musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de reportagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, actualidades
e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e cinematográfica;
preparação e produção de programas de televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e texto destinados a divertimento; serviços de jogos;
fornecimento de instalações recreativas, desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de
grupos musicais; serviços de divertimento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e
clubes nocturnos; serviços de clube relacionados com serviços de entretenimento, educação
e cultura; organização, direcção e fornecimento de conferências, convenções, congressos,
seminários e cursos de formação; organização e direcção de exposições, espectáculos de
moda, espectáculos educativos e espectáculos e actuações culturais; serviços de exposição
e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas
artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho e conservação
ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento
de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo,
organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de
produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação
de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção
de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de
instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de
teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e
leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais;
aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão;
bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem gestual; aluguer de software de entretenimento; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes através
de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos de computador
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e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; empréstimo
de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de
educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação
relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; serviços de
consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos
os serviços incluídos na classe 41.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077659

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Islands

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles
referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de
hardware e software informático; serviços informáticos relacionados com a transmissão de
informação, dados documentos e imagens na Internet; serviços de fornecedor de serviços
de aplicações (ASP), nomeadamente alojamento de aplicações de software de terceiros;
serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) relacionados com software nos
domínios da conferência Web, da audioconferência, do envio de mensagens electrónicas,
da partilha de documentos, da videoconferência e do processamento de voz e chamadas
telefónicas; fornecimento de software não descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações informáticas; serviços de assistência técnica no domínio
do software e aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por
telefone; serviços informáticos, nomeadamente a criação de uma comunidade em linha
para utilizadores registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares,
constituírem comunidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assessoria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha
directa de apoio; serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação,
sítios e recursos disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais (pda) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de
telefones inteligentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação
para computadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática;
programação de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software
de sistemas informáticos; fornecimento de serviços de ligação directa entre utilizadores
de computadores para troca de dados; concepção de software informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimento de páginas web; alojamento
de páginas web para terceiros; alojamento de software de aplicação destinado à pesquisa
e à recuperação de informações em bases de dados e redes informáticas; fornecimento de
informações técnicas em resposta a pedidos específicos de utilizadores finais, por telefone
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ou através de redes informáticas mundiais; serviços de consultadoria relacionados com
software; serviços informáticos relacionados com pesquisa personalizada de bases de dados
informáticas e de sítios web; codificação e descodificação de sinais informáticos e electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes não electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação; serviços de arquitectura e de «design»;
decoração de interiores para edifícios, escritórios e apartamentos; serviços de informações
sobre computadores e redes; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança
informática; serviços de informações, conhecimentos e testes de segurança informática;
serviços de garantia de qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de
transacções comerciais e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança
para controlo de acesso a computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança
da transmissão de dados e de transacções através de redes informáticas; consultadoria no
domínio da segurança de dados; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança)
das telecomunicações; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com
os serviços atrás referidos; serviços de segurança para redes informáticas de comunicação
computadorizada; fornecimento de informação nas áreas da Internet, «world wide web» e
segurança de redes informáticas de comunicação computadorizada e protecção (segurança) da transmissão de dados e informação; serviços de consultadoria nas áreas da Internet,
«world wide web» e serviços de segurança de redes informáticas de comunicação computadorizada, informação de serviços de segurança, serviços de protecção de dados e transmissão de informação; todos os serviços incluídos na classe 42.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077660

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Alibaba Group Holding Limited

地址 Endereço

:

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades

Islands

dos indivíduos; serviços de acção social; serviços de encontros; serviços jurídicos; serviços
de registo de nomes de domínio; serviços de vigilância e segurança; serviços de protecção
pessoal; aluguer de aparelhos; serviços de autenticação para segurança informática; autenticação em linha de assinaturas electrónicas; prestação de serviços de protecção através de
estações centrais eléctricas para sistemas de protecção contra intrusos, anti-roubo e contra
incêndios; serviços de monitorização de alarmes contra intrusos e anti-roubo, dispositivos
de detecção de incêndios e inundações e serviços de monitorização de alarme; serviços
domésticos e serviços de empregadas domésticas; concessão de licenças de dados digitais,
imagens fixas, imagens cinéticas, som e texto; compilação, criação e manutenção de um
registo de nomes de domínio; inspecção de bagagens para fins de segurança; serviços de investigação de antecedentes pessoais; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos
indivíduos; serviços funerários; serviços de informações, consultadoria e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; todos incluídos na classe 45.

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

17516

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077661

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

WMS Gaming Inc.

地址 Endereço

:

800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Programas informáticos e «software» relacionado com o entretenimento e jogo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077662

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

WMS Gaming Inc.

地址 Endereço

:

800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

«Slot machines» [máquinas de jogo]

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077663

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

WMS Gaming Inc.

地址 Endereço

:

800 South Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento; aluguer, venda e distribuição de máquinas de entretenimento,
nomeadamente «slot machines».

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077664

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Benesse Corporation

17517

地址 Endereço

:

3-7-17 Minamigata, Okayama-Shi, Kita-Ku Okayama 700-8686 Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

DVDs pré-gravados; aparelhos de ensino audiovisual; programas de jogos de computador;
software descarregável de jogos para computador; programas de jogos para telefones móveis e telefones inteligentes (incluindo software descarregável); programas informáticos
(incluindo software descarregável); cartuchos de jogos de vídeo; interfaces para computadores; hardware informático; alarmes de segurança; alarmes de incêndio; alarmes de fugas
de gás; dispositivos de protecção anti-roubo; capacetes de protecção; reflectores de luz para
a prevenção de acidentes de trânsito; aparelhos e instrumentos de laboratório; máquinas e
aparelhos ópticos; máquinas e instrumentos de medição ou de teste; máquinas e aparelhos
fotográficos; óculos [óculos e óculos de protecção]; máquinas e aparelhos de telecomunicações; máquinas, aparelhos electrónicos e respectivas peças; software de aplicação descarregável para telefones móveis e telefones inteligentes; programas de jogos para máquinas
de jogos de vídeo de uso doméstico; circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados com
programas para máquinas de jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados com programas de desempenho automático para instrumentos
musicais electrónicos; metrónomos; discos acústicos; ficheiros de música descarregáveis;
ficheiros de imagens descarregáveis; discos de vídeo e fitas de vídeo gravadas; publicações
electrónicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077665

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Benesse Corporation

:

3-7-17 Minamigata, Okayama-Shi, Kita-Ku Okayama 700-8686 Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Papel; papel para limpeza de lentes; papel higiénico; caixas de cartão; sinalizadores de cartão; tubos em cartão; álbuns; publicações impressas; fotografias; suportes para fotografias;
papel de embalagem; corta-papéis (artigos de escritório); artigos de papelaria; tinta de
escrever; selos (sinetes); canetas; colas para uso em papelaria ou uso doméstico; réguas (desenho); materiais de pintura; máquinas de escrever (eléctricas ou não eléctricas); materiais
de ensino (excepto aparelhos); materiais de modelagem; contas de oração; revistas; livros;
periódicos; calendários; produtos de impressão; gravuras; marcadores de livros; cromos
para coleccionar sem ser para jogar; porta-documentos [artigos de papelaria]; recipientes de
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papel, para embalagem; películas plásticas para embrulhar alimentos para uso doméstico;
sacos para o lixo de papel [para uso doméstico]; sacos para o lixo de plástico [para uso doméstico]; toalhas de mão de papel higiénicas; padrões de papel; toalhas de mesa de papel;
guardanapos de papel; toalhas de papel; estandartes de papel; bandeiras de papel; lenços
de mão de papel; giz de alfaiates; etiquetas de bagagem; pinturas e obras de caligrafia; colas e outros adesivos para uso em papelaria ou para uso doméstico.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077666

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Benesse Corporation

:

3-7-17 Minamigata, Okayama-Shi, Kita-Ku Okayama 700-8686 Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Brinquedos educativos para crianças para o desenvolvimento da capacidade cognitiva;
brinquedos de actividades múltiplas para crianças; brinquedos de pelúcia; fantoches; máquinas de jogos; papagaios de papel; bolas para desportos; aparelhos para exercícios físicos;
aparelhos para tiro ao arco; apitos; piscinas (artigos de recreação); pistas de corridas em
matérias plásticas; luvas de beisebol; patins para o gelo; candelabros para árvores de Natal;
fitas de protecção para os punhos de raquetes; figuras de acção; figuras; bolas para brincar;
raquetes para jogos; raquetes; máquinas de jogos de vídeo de arcada; jogos portáteis com
ecrãs de cristal líquido; máquinas de jogos de vídeo; «snowboards»; bóias para banho e
natação; coletes de natação; jogos «Go»; jogos de cartas japoneses (Utagaruta); jogos de xadrez japonês (jogos Shogi); jogos de dados; jogos de dados japoneses (jogos Sugoroku); copos para dados; jogos de ouros (naipe de cartas de jogar); jogos de xadrez; jogos de damas
(conjuntos de jogos de damas); aparelhos de prestidigitação; jogos de dominó; cartas de
jogar; jogos de cartas japoneses (Hanafuda); mah-jong; brinquedos; bonecas; brinquedos
para animais domésticos; equipamentos de desporto; utensílios para a captura de insectos;
equipamento de pesca.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077667

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06
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[730] 申請人 Requerente

:

Benesse Corporation

地址 Endereço

:

3-7-17 Minamigata, Okayama-Shi, Kita-Ku Okayama 700-8686 Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

17519

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de ensino e de educação; serviços educacionais e serviços de instrução nos níveis
de pré-jardim de infância e de jardim de infância; serviços educacionais e serviços de instrução, nomeadamente aulas no domínio das artes, artesanato, desporto, música, saúde,
ginástica, exercício físico, moralidade, ética, literatura, ciência, física, línguas, matemática,
aritmética, estudos sociais, geografia, história e política nos níveis primário, secundário, e
pós-secundário; serviços educacionais e serviços de instrução, nomeadamente aulas, seminários e workshops no domínio das artes, artesanato, desporto, música, saúde, ginástica,
exercício físico, moralidade, ética, leis, economia, medicina, cirurgia, farmácia, agricultura, engenharia, literatura, ciência, física, línguas, matemática, aritmética, estudos sociais,
geografia, história e política nos níveis universitários; ensino de línguas; serviços educacionais e serviços de instrução, nomeadamente aulas, seminários e workshops nas áreas de
conhecimento geral sobre competências para a vida, emprego, aprendizagem ao longo da
vida, competências de estudo, preparação para exames e hobbies; serviços de educação e
serviços de instrução, nomeadamente aulas, seminários e workshops na área de conhecimento geral sobre competências para pesquisa de empregos, qualificação e preparação de
exames; exames educacionais; organização e realização de seminários; fornecimento de
jogos através de telefones móveis e de telefones inteligentes; serviços de entretenimento,
nomeadamente fornecimento de vídeos, imagens, filmes e música não-descarregáveis; entretenimento televisivo; publicação de livros e revistas; aluguer de brinquedos; aluguer de
equipamentos de jogos; serviços de educação e de instrução relacionados com artes, artesanato, desporto ou conhecimento geral; serviços de bibliotecas de referência para registos
de literatura e documentais; exposições de arte; jardins de admissão pública; fornecimento
de publicações electrónicas on-line; planeamento ou organização de exibição de filmes,
espectáculos, peças de teatro ou apresentações musicais; exibição de filmes, produção de
filmes cinematográficos ou distribuição de filmes cinematográficos; apresentação de espectáculos ao vivo; direcção ou apresentação de peças teatrais; apresentação de espectáculos
musicais; produção de programas de rádio ou televisão; organização, gestão ou planeamento de competições desportivas; interpretação de línguas; tradução; fotografia; fornecimento
de instalações desportivas; fornecimento de instalações de diversão; fornecimento de jogos
via Internet ou telecomunicações por telefones móveis; aluguer de livros; aluguer de discos
ou de fitas magnéticas de áudio gravadas; aluguer de fitas magnéticas de vídeo gravadas;
aluguer de brinquedos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077668

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06
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[730] 申請人 Requerente

:

EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA

地址 Endereço

:

6-5, Utajima 4-chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Biscoitos cobertos de chocolate; biscoitos; chocolate; confeitaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077669

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

大苑子開發股份有限公司
Dayungs Development Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國台灣彰化縣員林鎮惠明街313-1號
No.313-1, Huiming St., Yuanlin Township, Changhua County 510, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；快餐館；酒吧服務；流動飲食供應；茶館。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077670

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

中國檢驗認證（集團）有限公司
CHINA CERTIFICATION & INSPECTION (GROUP) CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國北京市朝陽區西壩河東裏18號24層，郵編：100028
Fl.24, No.18, Xibahe Dongli, Chaoyang District, 100028 Beijing China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

質量檢測；質量控制；質量評估；質量體系認證；材料測試；紡織品測試；車輛性能檢測；機械
研究；藝術品鑒定；物理研究；代替他人稱量貨物。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077671

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

中國檢驗認證（集團）有限公司

17521

CHINA CERTIFICATION & INSPECTION (GROUP) CO., LTD.
地址 Endereço

:

中國北京市朝陽區西壩河東裏18號24層，郵編：100028
Fl.24, No.18, Xibahe Dongli, Chaoyang District, 100028 Beijing China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

質量檢測；質量控制；質量評估；質量體系認證；材料測試；紡織品測試；車輛性能檢測；機械
研究；藝術品鑒定；物理研究；代替他人稱量貨物。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077672

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

地址 Endereço

:

2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações de vitaminas; suplementos; medicamentos a medicina humana; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais, bebidas dietéticas adaptadas para fins medicinais,
aditivos nutricionais para fins medicinais; fibras alimentares adaptadas para fins medicinais; alimentos para bebés; alimentos dietéticos para fins veterinários; farinhas lácteas para
bebés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077673

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

地址 Endereço

:

2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Extractos de algas para alimentação; legumes em conserva; «snacks» à base de fruta;
«snacks» à base de legumes; preparações para fazer sopa; ovos em pó; leite de soja (substituto
do leite); produtos lácteos; óleo de cevada; geleia de fruta; legumes congelados, frutas congeladas, legumes e frutas processados; caril, guisado e misturas para sopa; tempero em pó
para aspergir no arroz; tofu; leguminosas cruas; proteínas para consumo humano.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077674

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

地址 Endereço

:

2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Sucedâneos do café; chá; açúcar; chocolate; melaços para alimentos; biscoitos; alimentos à
base de cevada, arroz de cevada instantâneo; cevada descascada; preparações de cereais;
produtos de cevada resultantes de moagem; «snacks» à base de cevada; leite de soja; gelados; sal de cozinha; molho de soja; temperos; molho de temperos (condimentos); cevada
embalada («retort pouched»).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077675

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

地址 Endereço

:

2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Cerveja, bebida não-alcoólica; bebidas gaseificadas; bebidas de sumos de frutas não-alcoólicas; sumos de legumes (bebidas); bebidas isotónicas; águas litinadas; preparações para
fazer bebidas; pós para bebidas gasosas (efervescentes).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077676

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; materiais impressos; materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria, adesivos para pape-
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laria ou para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos);
material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos para embalagem
(não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos para impressoras; decorações de papel para festas; chapéus de papel para festas, nomeadamente guardanapos de
papel, bases em papel, papel de embrulho e fitas para papel de embrulho, laços para papel
de embrulho, toalhas de mesa de papel e sacos de papel para festas; livros de actividades
para crianças; livros de histórias para crianças, livros cómicos, livros para colorir, marcas
para livros, classificadores de folhas soltas, pastas do tipo de papelaria, bloco de notas com
encadernação em espiral, blocos de notas ou blocos de escrever, diários, agendas diárias,
calendários, álbuns para recortes de jornais, álbuns para desenhos, álbuns para fotografias,
álbuns para autocolantes, autocolantes, decalcomanias, blocos para selos ou blocos de tintas, carimbos de borracha, aplicações térmicas na forma de decalcomanias feitos de papel,
tatuagens temporárias, quadros para escrever, lápis, canetas, lápis-borracha, lápis com
ornamentos decorativos, estojos para canetas e lápis, caixas de canetas e caixas de lápis,
aparadores de lápis, giz, marcadores, cartazes, postais, cartões de colecção, cartões de felicitações, estandartes de papel, conjuntos para pintura para crianças; conjuntos de pintura
para artes e ofícios; conjuntos para estudo contendo lápis-borracha, réguas para desenho,
aparadores de lápis e estojos para lápis; pacotes de artigos de papelaria consistido de papel
para escrever, envelopes, marcadores e chapas para estampar; e conjunto de actividades
contendo autocolantes e carimbos de borracha.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077677

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; camisas e camisolas de alças, vestidos, saias, calças (para
homem), calças (para senhoras), calças de ganga, calções, macacões para crianças, macacões, camisolas de treino e calças de treino, fatos de treino, bonés e chapéus, luvas, suspensórios, gravatas, casacos e casacos curtos, meias de vidro, sapatos, botas, chinelos, pijamas,
roupões, camisas de dormir, vestuário de dormir, roupa interior, fatos para o dia das bruxas, babeiros de pano para bebés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077678

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[511]

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

28
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[511]

產品 Produtos

:
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Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal; bonecos articulados e acessórios para os mesmos, brinquedos
para a banheira, papagaios, blocos de construção para brincar, jogos de tabuleiro, fatos
de máscaras, aparelhos para jogos, carrinhos de brincar (miniaturas), bonecas, acessórios
para bonecas, vestuário para bonecas, bonecas de pano forradas com bolinhas de plástico
ou esferovite (bean bag dolls), bonecos de brincar articulados, discos voadores, bonecos insufláveis em plástico ou vinyl, quebra-cabeças (puzzles), berlindes, brinquedos de pelúcia,
marionetas, brinquedos para andar em cima, skates, balões, patins, mealheiros de brincar,
brinquedos que lançam jactos de água, brinquedos empalhados, veículos de brincar, ornamentos para árvores de Natal; máquinas de pinball; e cartas de jogar.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077679

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais;
produção, distribuição, aluguer e exibição de filmes cinematográficos e filmes de televisão,
discos, fitas e cassetes de áudio e/ou vídeo gravadas; produção e distribuição de longas metragens de desenhos animados e de televisão; produção de filmes cinematográficos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077680

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; camisas e camisolas de alças, vestidos, saias, calças (para
homem), calças (para senhoras), calças de ganga, calções, macacões para crianças, macacões, camisolas de treino e calças de treino, fatos de treino, bonés e chapéus, luvas, suspensórios, gravatas, casacos e casacos curtos, meias de vidro, sapatos, botas, chinelos, pijamas,
roupões, camisas de dormir, vestuário de dormir, roupa interior, fatos para o dia das bruxas, babeiros de pano para bebés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077681

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06
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[730] 申請人 Requerente

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

17525

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; camisas e camisolas de alças, vestidos, saias, calças (para
homem), calças (para senhoras), calças de ganga, calções, macacões para crianças, macacões, camisolas de treino e calças de treino, fatos de treino, bonés e chapéus, luvas, suspensórios, gravatas, casacos e casacos curtos, meias de vidro, sapatos, botas, chinelos, pijamas,
roupões, camisas de dormir, vestuário de dormir, roupa interior, fatos para o dia das bruxas, babeiros de pano para bebés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077682

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal; bonecos articulados e acessórios para os mesmos, brinquedos
para a banheira, papagaios, blocos de construção para brincar, jogos de tabuleiro, fatos
de máscaras, aparelhos para jogos, carrinhos de brincar (miniaturas), bonecas, acessórios
para bonecas, vestuário para bonecas, bonecas de pano forradas com bolinhas de plástico
ou esferovite (bean bag dolls), bonecos de brincar articulados, discos voadores, bonecos insufláveis em plástico ou vinyl, quebra-cabeças (puzzles), berlindes, brinquedos de pelúcia,
marionetas, brinquedos para andar em cima, skates, balões, patins, mealheiros de brincar,
brinquedos que lançam jactos de água, brinquedos empalhados, veículos de brincar, ornamentos para árvores de Natal; máquinas de pinball; e cartas de jogar.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077683

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais;
produção, distribuição, aluguer e exibição de filmes cinematográficos e filmes de televisão,
discos, fitas e cassetes de áudio e/ou vídeo gravadas; produção e distribuição de longas metragens de desenhos animados e de televisão; produção de filmes cinematográficos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077684

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; camisas e camisolas de alças, vestidos, saias, calças (para
homem), calças (para senhoras), calças de ganga, calções, macacões para crianças, macacões, camisolas de treino e calças de treino, fatos de treino, bonés e chapéus, luvas, suspensórios, gravatas, casacos e casacos curtos, meias de vidro, sapatos, botas, chinelos, pijamas,
roupões, camisas de dormir, vestuário de dormir, roupa interior, fatos para o dia das bruxas, babeiros de pano para bebés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077685

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal; bonecos articulados e acessórios para os mesmos, brinquedos
para a banheira, papagaios, blocos de construção para brincar, jogos de tabuleiro, fatos
de máscaras, aparelhos para jogos, carrinhos de brincar (miniaturas), bonecas, acessórios
para bonecas, vestuário para bonecas, bonecas de pano forradas com bolinhas de plástico
ou esferovite (bean bag dolls), bonecos de brincar articulados, discos voadores, bonecos insufláveis em plástico ou vinyl, quebra-cabeças (puzzles), berlindes, brinquedos de pelúcia,
marionetas, brinquedos para andar em cima, skates, balões, patins, mealheiros de brincar,
brinquedos que lançam jactos de água, brinquedos empalhados, veículos de brincar, ornamentos para árvores de Natal; máquinas de pinball; e cartas de jogar.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077686

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06
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[730] 申請人 Requerente

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

17527

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais;
produção, distribuição, aluguer e exibição de filmes cinematográficos e filmes de televisão,
discos, fitas e cassetes de áudio e/ou vídeo gravadas; produção e distribuição de longas metragens de desenhos animados e de televisão; produção de filmes cinematográficos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077687

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; camisas e camisolas de alças, vestidos, saias, calças (para
homem), calças (para senhoras), calças de ganga, calções, macacões para crianças, macacões, camisolas de treino e calças de treino, fatos de treino, bonés e chapéus, luvas, suspensórios, gravatas, casacos e casacos curtos, meias de vidro, sapatos, botas, chinelos, pijamas,
roupões, camisas de dormir, vestuário de dormir, roupa interior, fatos para o dia das bruxas, babeiros de pano para bebés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077688

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal; bonecos articulados e acessórios para os mesmos, brinquedos
para a banheira, papagaios, blocos de construção para brincar, jogos de tabuleiro, fatos
de máscaras, aparelhos para jogos, carrinhos de brincar (miniaturas), bonecas, acessórios
para bonecas, vestuário para bonecas, bonecas de pano forradas com bolinhas de plástico
ou esferovite (bean bag dolls), bonecos de brincar articulados, discos voadores, bonecos insufláveis em plástico ou vinyl, quebra-cabeças (puzzles), berlindes, brinquedos de pelúcia,
marionetas, brinquedos para andar em cima, skates, balões, patins, mealheiros de brincar,
brinquedos que lançam jactos de água, brinquedos empalhados, veículos de brincar, ornamentos para árvores de Natal; máquinas de pinball; e cartas de jogar.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077689

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

DreamWorks Animation L.L.C.

地址 Endereço

:

1000 Flower Street, Glendale, California 91201, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais;
produção, distribuição, aluguer e exibição de filmes cinematográficos e filmes de televisão,
discos, fitas e cassetes de áudio e/ou vídeo gravadas; produção e distribuição de longas metragens de desenhos animados e de televisão; produção de filmes cinematográficos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077690

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

ROGER & GALLET, S.A.

地址 Endereço

:

3/7 Avenue Sainte Anne, 92600 Asnieres Sur Seine, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Produtos de perfumaria, de beleza, saboaria, maquilhagem, óleos essenciais, cosméticos,
loções para os cabelos e dentífricos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077691

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

地址 Endereço

:

Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e
de póquer ligados electronicamente.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077692

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06
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[730] 申請人 Requerente

:

天津市小貓線纜有限公司

地址 Endereço

:

中國天津市西青區中北工業園內（銀霞路6號、阜盛道18號）

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

17529

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

天線，同軸電纜，電源材料（電線、電纜），電線標識線，電線識別線，電線，電纜，電話線，發動
機起動纜，絕緣銅線。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077693

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

朱立明

地址 Endereço

:

中國重慶市渝中區嘉陵橋東村49號7-3

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡；茶；茶飲料；糖；牛奶硬塊糖（糖果）；糖果；米花糖；蜂蜜；餅乾；以米為主的零食小吃。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077694

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

朱立明

地址 Endereço

:

中國重慶市渝中區嘉陵橋東村49號7-3

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；戶外廣告；廣告宣傳本的出版；為零售目的在通訊媒體上展示商品；工商管理輔助；特許
經營的商業管理；組織商業或廣告展覽；替他人推銷；市場營銷；人事管理諮詢。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077695

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

重慶金店有限責任公司

:

中國重慶市渝中區民族路99號帝都廣場壹層1007

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬合金；首飾盒；寶石；瑪瑙；項鏈（首飾）；未加工或半加工貴重金屬；珠寶首飾；戒指
（首飾）；耳環；手錶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077696

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

重慶金店有限責任公司

地址 Endereço

:

中國重慶市渝中區民族路99號帝都廣場壹層1007

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；廣告宣傳；商業管理諮詢；商業信息；特許經營的商業管理；市場營銷；職業介紹所；人事
管理諮詢；會計；尋找贊助。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077697

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

重慶金店有限責任公司

地址 Endereço

:

中國重慶市渝中區民族路99號帝都廣場壹層1007

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

40

[511]

服務 Serviços

:

材料硫化處理；塗金；金屬處理；金屬淬火；鍍金；鍋爐製造；金屬鑄造；紡織品精加工；木器製
作；燒製陶器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077698

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

四川綿竹劍南春酒廠有限公司
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地址 Endereço

:

中國四川省綿竹市春溢街289號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

17531

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

果酒（含酒精）；燒酒；蒸餾飲料；葡萄酒；烈酒（飲料）；酒精飲料濃縮汁；酒精飲料（啤酒除
外）；含水果酒精飲料；米酒；黃酒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077699

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

四川綿竹劍南春酒廠有限公司

地址 Endereço

:

中國四川省綿竹市春溢街289號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

果酒（含酒精）；燒酒；蒸餾飲料；葡萄酒；烈酒（飲料）；酒精飲料濃縮汁；酒精飲料（啤酒除
外）；含水果酒精飲料；米酒；黃酒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077700

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

四川綿竹劍南春酒廠有限公司

地址 Endereço

:

中國四川省綿竹市春溢街289號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

果酒（含酒精）；燒酒；蒸餾飲料；葡萄酒；烈酒（飲料）；酒精飲料濃縮汁；酒精飲料（啤酒除
外）；含水果酒精飲料；米酒；黃酒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077701

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

四川綿竹劍南春酒廠有限公司

地址 Endereço

:

中國四川省綿竹市春溢街289號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

17532

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

果酒（含酒精）；燒酒；蒸餾飲料；葡萄酒；烈酒（飲料）；酒精飲料濃縮汁；酒精飲料（啤酒除
外）；含水果酒精飲料；米酒；黃酒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077702

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

四川綿竹劍南春酒廠有限公司

地址 Endereço

:

中國四川省綿竹市春溢街289號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

果酒（含酒精）；燒酒；蒸餾飲料；葡萄酒；烈酒（飲料）；酒精飲料濃縮汁；酒精飲料（啤酒除
外）；含水果酒精飲料；米酒；黃酒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077703

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

KABUSHIKI KAISHA KIBUN SHOKUHIN, also trading as KIBUN FOODS INC.

:

15-1, Ginza 5-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de comidas e bebidas.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Vermelho, preto e branco.

[210] 編號 N.º

:

N/077704

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

長暉國際旅遊有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-263號中土大廈15樓L座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

旅行安排。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黃色、藍色、紅色、青綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077705

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

長暉國際旅遊有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場249-263號中土大廈15樓L座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

旅行安排。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黃色、藍色、紅色、褐色、橙色、紫色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077706

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

17533

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Produtos de impressão incluindo livros, jornais, revistas, panfletos, prospectos, artigos para
encadernação, fotografias, papelaria, adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para
uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório
(excepto móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção dos aparelhos); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos). Papel, cartão; caixas de cartão ou papel; cartazes;
álbuns; cartões; instrumentos de escrita; objectos de arte gravados ou litogravuras; quadros
(pinturas) emoldurados ou não; aguarelas; instrumentos de desenho; lenços de bolso de papel; toalhas de rosto de papel; roupa de mesa em papel; saquinhos (invólucros e bolsinhas)
de embalagem em papel ou plástico.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul: Pantone 2745; Bege: Pantone 7503 U.
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[210] 編號 N.º

:

N/077707

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

Agência administrativa de gestão de hotéis e hotéis residenciais; assistência à gestão administrativa de hotéis e hotéis residenciais; assistência na direcção dos negócios no domínio
da hotelaria e hotéis residenciais; difusão de anúncios publicitários (folhetos, panfletos,
material de impressão, amostras); consultoria em organização e gestão de negócios no domínio da hotelaria e hotéis residenciais; aluguer de espaços publicitários; serviços de publicidade de promoção.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul: Pantone 2745; Bege: Pantone 7503 U.

[210] 編號 N.º

:

N/077708

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Avaliação de imóveis; avaliações e estimativas imobiliárias, avaliação de imóveis, consultadoria imobiliária, investimentos imobiliários; gestão imobiliária, agências imobiliárias,
arrendamento imobiliário, aluguer de escritórios.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul: Pantone 2745; Bege: Pantone 7503 U.

[210] 編號 N.º

:

N/077709

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Transporte de viajante, de passageiros; serviços de guias turísticos; agência de turismo (com
excepção da reserva de hotéis de pensões); serviços de motorista; transporte de pessoas e
mercadorias por via-férrea, transporte pendular, por barcos, automóvel, avião, comboio;
organização de excursões, viagens, cruzeiros; informações sobre transportes; serviços de
reservas para transporte; reserva de lugares para viagens; serviços de visitas a lugares de
interesse turístico, nomeadamente serviços de visitas turísticas e excursões, serviços de
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guias turísticos; serviços de trânsito; serviços de transportes de táxi e eléctrico; assistência
em caso de avaria de veículos (reboque); aluguer de veículos, barcos e locais de estacionamento; serviços de barcos de recreio.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul: Pantone 2745; Bege: Pantone 7503 U.

[210] 編號 N.º

:

N/077710

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de espectáculos, serviços de fornecimento de informação e consultadoria no domínio da educação relacionada com a indústria do turismo; serviços de fornecimento de
informação e consultadoria no domínio da formação prática relacionada com a indústria
do turismo; serviços de fornecimento de informação e consultoria no domínio dos tempos
livres e recreio relacionado com a indústria do turismo; reserva de lugares para espectáculos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul: Pantone 2745; Bege: Pantone 7503 U.

[210] 編號 N.º

:

N/077712

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de cuidados de saúde e cuidados de beleza para seres humanos, nomeadamente
serviços de manicure artística, banhos públicos para higiene; salões de beleza; salões de cabeleireiro; tratamento (embelezamento) de animais de estimação.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul: Pantone 2745; Bege: Pantone 7503 U.

[210] 編號 N.º

:

N/077713

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06
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[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Produtos de impressão incluindo livros, jornais, revistas, panfletos, prospectos, artigos para
encadernação, fotografias, papelaria, adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para
uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório
(excepto móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção dos aparelhos); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos). Papel, cartão; caixas de cartão ou papel; cartazes;
álbuns; cartões; instrumentos de escrita; objectos de arte gravados ou litogravuras; quadros
(pinturas) emoldurados ou não; aguarelas; instrumentos de desenho; lenços de bolso de papel; toalhas de rosto de papel; roupa de mesa em papel; saquinhos (invólucros e bolsinhas)
de embalagem em papel ou plástico.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077714

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agência administrativa de gestão de hotéis e hotéis residenciais; assistência à gestão administrativa de hotéis e hotéis residenciais; assistência na direcção dos negócios no domínio
da hotelaria e hotéis residenciais; difusão de anúncios publicitários (folhetos, panfletos,
material de impressão, amostras); consultoria em organização e gestão de negócios no domínio da hotelaria e hotéis residenciais; aluguer de espaços publicitários; serviços de publicidade de promoção.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077715

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Avaliação de imóveis; avaliações e estimativas imobiliárias, avaliação de imóveis, consultadoria imobiliária, investimentos imobiliários; gestão imobiliária, agências imobiliárias,
arrendamento imobiliário, aluguer de escritórios.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077716

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

17537

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Transporte de viajante, de passageiros; serviços de guias turísticos; agência de turismo (com
excepção da reserva de hotéis de pensões); serviços de motorista; transporte de pessoas e
mercadorias por via-férrea, transporte pendular, por barcos, automóvel, avião, comboio;
organização de excursões, viagens, cruzeiros; informações sobre transportes; serviços de
reservas para transporte; reserva de lugares para viagens; serviços de visitas a lugares de
interesse turístico nomeadamente serviços de visitas turísticas e excursões, serviços de
guias turísticos; serviços de trânsito; serviços de transportes de táxi e eléctrico; assistência
em caso de avaria de veículos (reboque); aluguer de veículos, barcos e locais de estacionamento; serviços de barcos de recreio.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077717

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de espectáculos, serviços de fornecimento de informação e consultadoria no domínio da educação relacionada com a indústria do turismo; serviços de fornecimento de
informação e consultadoria no domínio da formação prática relacionada com a indústria
do turismo; serviços de fornecimento de informação e consultoria no domínio dos tempos
livres e recreio relacionado com a indústria do turismo; reserva de lugares para espectáculos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077719

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.
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地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de cuidados de saúde e cuidados de beleza para seres humanos, nomeadamente
serviços de manicure artística, banhos públicos para higiene; salões de beleza; salões de cabeleireiro; tratamento (embelezamento) de animais de estimação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077720

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Produtos de impressão, incluindo livros, jornais, revistas, panfletos, prospectos, artigos para
encadernação, fotografias, papelaria, adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para
uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório
(excepto móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção dos aparelhos); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos). Papel, cartão; caixas de cartão ou papel; cartazes;
álbuns; cartões; instrumentos de escrita; objectos de arte gravados ou litogravuras; quadros
(pinturas) emoldurados ou não; aguarelas; instrumentos de desenho; lenços de bolso de papel; toalhas de rosto de papel; roupa de mesa em papel; saquinhos (invólucros e bolsinhas)
de embalagem em papel ou plástico.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077721

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agência administrativa de gestão de hotéis e hotéis residenciais; assistência à gestão administrativa de hotéis e hotéis residenciais; assistência na direcção dos negócios no domínio
da hotelaria e hotéis residenciais; difusão de anúncios publicitários (folhetos, panfletos,
material de impressão, amostras); consultoria em organização e gestão de negócios no domínio da hotelaria e hotéis residenciais; aluguer de espaços publicitários; serviços de publicidade de promoção.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077722

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Avaliação de imóveis; avaliações e estimativas imobiliárias, avaliação de imóveis, consultadoria imobiliária, investimentos imobiliários; gestão imobiliária, agências imobiliárias,
arrendamento imobiliário, aluguer de escritórios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077723

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Transporte de viajante, de passageiros; serviços de guias turísticos; agência de turismo (com
excepção da reserva de hotéis de pensões); serviços de motorista; transporte de pessoas e
mercadorias por via-férrea, transporte pendular, por barcos, automóvel, avião, comboio;
organização de excursões, viagens, cruzeiros; informações sobre transportes; serviços de
reservas para transporte; reserva de lugares para viagens; serviços de visitas a lugares de
interesse turístico nomeadamente serviços de visitas turísticas e excursões, serviços de
guias turísticos; serviços de trânsito; serviços de transportes de táxi e eléctrico; assistência
em caso de avaria de veículos (reboque); aluguer de veículos, barcos e locais de estacionamento; serviços de barcos de recreio.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077724

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de espectáculos, serviços de fornecimento de informação e consultadoria no domínio da educação relacionada com a indústria do turismo; serviços de fornecimento de
informação e consultadoria no domínio da formação prática relacionada com a indústria
do turismo; serviços de fornecimento de informação e consultoria no domínio dos tempos
livres e recreio relacionado com a indústria do turismo; reserva de lugares para espectáculos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077726

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:
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Serviços de cuidados de saúde e cuidados de beleza para seres humanos, nomeadamente
serviços de manicure artística, banhos públicos para higiene; salões de beleza; salões de cabeleireiro; tratamento (embelezamento) de animais de estimação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077727

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Produtos de impressão incluindo livros, jornais, revistas, panfletos, prospectos, artigos para
encadernação, fotografias, papelaria, adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para
uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório
(excepto móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção dos aparelhos); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos). Papel, cartão; caixas de cartão ou papel; cartazes;
álbuns; cartões; instrumentos de escrita; objectos de arte gravados ou litogravuras; quadros
(pinturas) emoldurados ou não; aguarelas; instrumentos de desenho; lenços de bolso de papel; toalhas de rosto de papel; roupa de mesa em papel; saquinhos (invólucros e bolsinhas)
de embalagem em papel ou plástico.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077728

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agência administrativa de gestão de hotéis e hotéis residenciais; assistência à gestão administrativa de hotéis e hotéis residenciais; assistência na direcção dos negócios no domínio
da hotelaria e hotéis residenciais; difusão de anúncios publicitários (folhetos, panfletos,
material de impressão, amostras); consultoria em organização e gestão de negócios no domínio da hotelaria e hotéis residenciais; aluguer de espaços publicitários; serviços de publicidade de promoção.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077729

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

17541

Avaliação de imóveis; avaliações e estimativas imobiliárias, avaliação de imóveis, consultadoria imobiliária, investimentos imobiliários; gestão imobiliária, agências imobiliárias,
arrendamento imobiliário, aluguer de escritórios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077730

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Transporte de viajante, de passageiros; serviços de guias turísticos; agência de turismo (com
excepção da reserva de hotéis de pensões); serviços de motorista; transporte de pessoas e
mercadorias por via-férrea, transporte pendular, por barcos, automóvel, avião, comboio;
organização de excursões, viagens, cruzeiros; informações sobre transportes; serviços de
reservas para transporte; reserva de lugares para viagens; serviços de visitas a lugares de
interesse turístico nomeadamente serviços de visitas turísticas e excursões, serviços de
guias turísticos; serviços de trânsito; serviços de transportes de táxi e eléctrico; assistência
em caso de avaria de veículos (reboque); aluguer de veículos, barcos e locais de estacionamento; serviços de barcos de recreio.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077731

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de espectáculos, serviços de fornecimento de informação e consultadoria no domínio da educação relacionada com a indústria do turismo; serviços de fornecimento de
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informação e consultadoria no domínio da formação prática relacionada com a indústria
do turismo; serviços de fornecimento de informação e consultoria no domínio dos tempos
livres e recreio relacionado com a indústria do turismo; reserva de lugares para espectáculos.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077733

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

CITADINES S.A.

地址 Endereço

:

120 rue Jean Jaurès, 92532 Levallois Perret Cedex, França

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de cuidados de saúde e cuidados de beleza para seres humanos, nomeadamente
serviços de manicure artística, banhos públicos para higiene; salões de beleza; salões de cabeleireiro; tratamento (embelezamento) de animais de estimação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077734

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[730] 申請人 Requerente

:

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation)

:

5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku,Toyko, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Relógios, relógios de mesa e parede, cronómetros, aparelhos e instrumentos de relojoaria
e cronométricos; caixas adaptadas especialmente para relógios; caixas adaptadas especialmente para todos os produtos supramencionados; peças e acessórios para todos os produtos
supramencionados; tudo incluído na classe 14.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077735

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

17543

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Equipamento (hardware) de computador; programas (software) de computador, incluindo
programas de computador para fins de jogo e de jogo na internet (online); máquinas de jogo
e partes e acessórios para máquinas de jogo incluídas nesta classe, incluindo módulos de
programas (software), meios de armazenamento, base de dados, e componentes e chips de
memória apenas de leitura, apagáveis e programáveis (EPROM), suportes de registo magnético de dados, discos para gravação; aparelhos para gravação, transmissão, reprodução
ou exibição de som ou imagens; auscultadores; aparelhos de telecomunicações e acessórios
para os mesmos; meios de armazenamento incluindo discos compactos, discos digitais
versáteis (DVD); equipamento para processamento de dados; sistemas electrónicos para
a ligação de máquinas de jogo; programas (software) de jogo de realidade virtual; equipamento (hardware) de jogo de realidade virtual; partes, acessórios e dispositivos periféricos
incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077736

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Equipamento (hardware) de computador; programas (software) de computador, incluindo
programas de computador para fins de jogo e de jogo na internet (online); máquinas de jogo
e partes e acessórios para máquinas de jogo incluídas nesta classe, incluindo módulos de
programas (software), meios de armazenamento, base de dados, e componentes e chips de
memória apenas de leitura, apagáveis e programáveis (EPROM), suportes de registo magnético de dados, discos para gravação; aparelhos para gravação, transmissão, reprodução
ou exibição de som ou imagens; auscultadores; aparelhos de telecomunicações e acessórios
para os mesmos; meios de armazenamento incluindo discos compactos, discos digitais
versáteis (DVD); equipamento para processamento de dados; sistemas electrónicos para
a ligação de máquinas de jogo; programas (software) de jogo de realidade virtual; equipamento (hardware) de jogo de realidade virtual; partes, acessórios e dispositivos periféricos
incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077737

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Equipamento (hardware) de computador; programas (software) de computador, incluindo
programas de computador para fins de jogo e de jogo na internet (online); máquinas de jogo
e partes e acessórios para máquinas de jogo incluídas nesta classe, incluindo módulos de
programas (software), meios de armazenamento, base de dados, e componentes e chips de
memória apenas de leitura, apagáveis e programáveis (EPROM), suportes de registo magnético de dados, discos para gravação; aparelhos para gravação, transmissão, reprodução
ou exibição de som ou imagens; auscultadores; aparelhos de telecomunicações e acessórios
para os mesmos; meios de armazenamento incluindo discos compactos, discos digitais
versáteis (DVD); equipamento para processamento de dados; sistemas electrónicos para
a ligação de máquinas de jogo; programas (software) de jogo de realidade virtual; equipamento (hardware) de jogo de realidade virtual; partes, acessórios e dispositivos periféricos
incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077738

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Equipamento (hardware) de computador; programas (software) de computador, incluindo
programas de computador para fins de jogo e de jogo na internet (online); máquinas de jogo
e partes e acessórios para máquinas de jogo incluídas nesta classe, incluindo módulos de
programas (software), meios de armazenamento, base de dados, e componentes e chips de
memória apenas de leitura, apagáveis e programáveis (EPROM), suportes de registo magnético de dados, discos para gravação; aparelhos para gravação, transmissão, reprodução
ou exibição de som ou imagens; auscultadores; aparelhos de telecomunicações e acessórios
para os mesmos; meios de armazenamento incluindo discos compactos, discos digitais
versáteis (DVD); equipamento para processamento de dados; sistemas electrónicos para
a ligação de máquinas de jogo; programas (software) de jogo de realidade virtual; equipamento (hardware) de jogo de realidade virtual; partes, acessórios e dispositivos periféricos
incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077739

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Equipamento (hardware) de computador; programas (software) de computador, incluindo
programas de computador para fins de jogo e de jogo na internet (online); máquinas de jogo
e partes e acessórios para máquinas de jogo incluídas nesta classe, incluindo módulos de
programas (software), meios de armazenamento, base de dados, e componentes e chips de
memória apenas de leitura, apagáveis e programáveis (EPROM), suportes de registo magnético de dados, discos para gravação; aparelhos para gravação, transmissão, reprodução
ou exibição de som ou imagens; auscultadores; aparelhos de telecomunicações e acessórios
para os mesmos; meios de armazenamento incluindo discos compactos, discos digitais
versáteis (DVD); equipamento para processamento de dados; sistemas electrónicos para
a ligação de máquinas de jogo; programas (software) de jogo de realidade virtual; equipamento (hardware) de jogo de realidade virtual; partes, acessórios e dispositivos periféricos
incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077740

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Equipamento (hardware) de computador; programas (software) de computador, incluindo
programas de computador para fins de jogo e de jogo na internet (online); máquinas de jogo
e partes e acessórios para máquinas de jogo incluídas nesta classe, incluindo módulos de
programas (software), meios de armazenamento, base de dados, e componentes e chips de
memória apenas de leitura, apagáveis e programáveis (EPROM), suportes de registo magnético de dados, discos para gravação; aparelhos para gravação, transmissão, reprodução
ou exibição de som ou imagens; auscultadores; aparelhos de telecomunicações e acessórios
para os mesmos; meios de armazenamento incluindo discos compactos, discos digitais
versáteis (DVD); equipamento para processamento de dados; sistemas electrónicos para
a ligação de máquinas de jogo; programas (software) de jogo de realidade virtual; equipamento (hardware) de jogo de realidade virtual; partes, acessórios e dispositivos periféricos
incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077741

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Equipamento (hardware) de computador; programas (software) de computador, incluindo
programas de computador para fins de jogo e de jogo na internet (online); máquinas de jogo
e partes e acessórios para máquinas de jogo incluídas nesta classe, incluindo módulos de
programas (software), meios de armazenamento, base de dados, e componentes e chips de
memória apenas de leitura, apagáveis e programáveis (EPROM), suportes de registo magnético de dados, discos para gravação; aparelhos para gravação, transmissão, reprodução
ou exibição de som ou imagens; auscultadores; aparelhos de telecomunicações e acessórios
para os mesmos; meios de armazenamento incluindo discos compactos, discos digitais
versáteis (DVD); equipamento para processamento de dados; sistemas electrónicos para
a ligação de máquinas de jogo; programas (software) de jogo de realidade virtual; equipamento (hardware) de jogo de realidade virtual; partes, acessórios e dispositivos periféricos
incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077742

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Equipamento (hardware) de computador; programas (software) de computador, incluindo
programas de computador para fins de jogo e de jogo na internet (online); máquinas de jogo
e partes e acessórios para máquinas de jogo incluídas nesta classe, incluindo módulos de
programas (software), meios de armazenamento, base de dados, e componentes e chips de
memória apenas de leitura, apagáveis e programáveis (EPROM), suportes de registo magnético de dados, discos para gravação; aparelhos para gravação, transmissão, reprodução
ou exibição de som ou imagens; auscultadores; aparelhos de telecomunicações e acessórios
para os mesmos; meios de armazenamento incluindo discos compactos, discos digitais
versáteis (DVD); equipamento para processamento de dados; sistemas electrónicos para
a ligação de máquinas de jogo; programas (software) de jogo de realidade virtual; equipamento (hardware) de jogo de realidade virtual; partes, acessórios e dispositivos periféricos
incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077743

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

17547

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Equipamento (hardware) de computador; programas (software) de computador, incluindo
programas de computador para fins de jogo e de jogo na internet (online); máquinas de jogo
e partes e acessórios para máquinas de jogo incluídas nesta classe, incluindo módulos de
programas (software), meios de armazenamento, base de dados, e componentes e chips de
memória apenas de leitura, apagáveis e programáveis (EPROM), suportes de registo magnético de dados, discos para gravação; aparelhos para gravação, transmissão, reprodução
ou exibição de som ou imagens; auscultadores; aparelhos de telecomunicações e acessórios
para os mesmos; meios de armazenamento incluindo discos compactos, discos digitais
versáteis (DVD); equipamento para processamento de dados; sistemas electrónicos para
a ligação de máquinas de jogo; programas (software) de jogo de realidade virtual; equipamento (hardware) de jogo de realidade virtual; partes, acessórios e dispositivos periféricos
incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077744

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Equipamento (hardware) de computador; programas (software) de computador, incluindo
programas de computador para fins de jogo e de jogo na internet (online); máquinas de jogo
e partes e acessórios para máquinas de jogo incluídas nesta classe, incluindo módulos de
programas (software), meios de armazenamento, base de dados, e componentes e chips de
memória apenas de leitura, apagáveis e programáveis (EPROM), suportes de registo magnético de dados, discos para gravação; aparelhos para gravação, transmissão, reprodução
ou exibição de som ou imagens; auscultadores; aparelhos de telecomunicações e acessórios
para os mesmos; meios de armazenamento incluindo discos compactos, discos digitais
versáteis (DVD); equipamento para processamento de dados; sistemas electrónicos para
a ligação de máquinas de jogo; programas (software) de jogo de realidade virtual; equipamento (hardware) de jogo de realidade virtual; partes, acessórios e dispositivos periféricos
incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077745

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa
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活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo; máquinas de jogo englobando módulos de programas (software) e componentes incluindo símbolos de jogo, matemática, jogabilidade, efeitos sonoros e outros
artigos configuráveis incorporados em chips de memória apenas de leitura, apagáveis e
programáveis (EPROM) ou outros meios de armazenamento; máquinas de póquer; partes,
acessórios e dispositivos periféricos incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077746

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo; máquinas de jogo englobando módulos de programas (software) e componentes incluindo símbolos de jogo, matemática, jogabilidade, efeitos sonoros e outros
artigos configuráveis incorporados em chips de memória apenas de leitura, apagáveis e
programáveis (EPROM) ou outros meios de armazenamento; máquinas de póquer; partes,
acessórios e dispositivos periféricos incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077747

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo; máquinas de jogo englobando módulos de programas (software) e componentes incluindo símbolos de jogo, matemática, jogabilidade, efeitos sonoros e outros
artigos configuráveis incorporados em chips de memória apenas de leitura, apagáveis e
programáveis (EPROM) ou outros meios de armazenamento; máquinas de póquer; partes,
acessórios e dispositivos periféricos incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077748

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07
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[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

17549

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo; máquinas de jogo englobando módulos de programas (software) e componentes incluindo símbolos de jogo, matemática, jogabilidade, efeitos sonoros e outros
artigos configuráveis incorporados em chips de memória apenas de leitura, apagáveis e
programáveis (EPROM) ou outros meios de armazenamento; máquinas de póquer; partes,
acessórios e dispositivos periféricos incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077749

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo; máquinas de jogo englobando módulos de programas (software) e componentes incluindo símbolos de jogo, matemática, jogabilidade, efeitos sonoros e outros
artigos configuráveis incorporados em chips de memória apenas de leitura, apagáveis e
programáveis (EPROM) ou outros meios de armazenamento; máquinas de póquer; partes,
acessórios e dispositivos periféricos incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077750

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo; máquinas de jogo englobando módulos de programas (software) e componentes incluindo símbolos de jogo, matemática, jogabilidade, efeitos sonoros e outros
artigos configuráveis incorporados em chips de memória apenas de leitura, apagáveis e
programáveis (EPROM) ou outros meios de armazenamento; máquinas de póquer; partes,
acessórios e dispositivos periféricos incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077751

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited
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地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo; máquinas de jogo englobando módulos de programas (software) e componentes incluindo símbolos de jogo, matemática, jogabilidade, efeitos sonoros e outros
artigos configuráveis incorporados em chips de memória apenas de leitura, apagáveis e
programáveis (EPROM) ou outros meios de armazenamento; máquinas de póquer; partes,
acessórios e dispositivos periféricos incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077752

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo; máquinas de jogo englobando módulos de programas (software) e componentes incluindo símbolos de jogo, matemática, jogabilidade, efeitos sonoros e outros
artigos configuráveis incorporados em chips de memória apenas de leitura, apagáveis e
programáveis (EPROM) ou outros meios de armazenamento; máquinas de póquer; partes,
acessórios e dispositivos periféricos incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077753

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo; máquinas de jogo englobando módulos de programas (software) e componentes incluindo símbolos de jogo, matemática, jogabilidade, efeitos sonoros e outros
artigos configuráveis incorporados em chips de memória apenas de leitura, apagáveis e
programáveis (EPROM) ou outros meios de armazenamento; máquinas de póquer; partes,
acessórios e dispositivos periféricos incluídos nesta classe para os produtos supracitados.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077754

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

17551

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo; máquinas de jogo englobando módulos de programas (software) e componentes incluindo símbolos de jogo, matemática, jogabilidade, efeitos sonoros e outros
artigos configuráveis incorporados em chips de memória apenas de leitura, apagáveis e
programáveis (EPROM) ou outros meios de armazenamento; máquinas de póquer; partes,
acessórios e dispositivos periféricos incluídos nesta classe para os produtos supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077755

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento, incluindo serviços de entretenimento relativamente a jogo;
serviços de entretenimento sob a forma de programas de televisão e oferecido via vídeos,
discos digitais versáteis (DVD), discos compactos; serviços de jogo incluindo serviços de
jogo prestados através de sistemas ligados de máquinas de jogo; serviços de jogo incluindo
serviços de jogo prestados através de uma rede informática global; prestação de jogos de
realidade virtual; operação de sistemas de pagamento de bónus envolvendo jogo em máquinas de jogo, incluindo jogo em máquinas de jogo via uma rede informática global; prestação de instalações para jogo na internet (online); prestação de serviços de aconselhamento,
informação e consultoria relativamente aos serviços supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077756

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

地址 Endereço
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17552

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

Serviços de entretenimento, incluindo serviços de entretenimento relativamente a jogo;
serviços de entretenimento sob a forma de programas de televisão e oferecido via vídeos,
discos digitais versáteis (DVD), discos compactos; serviços de jogo incluindo serviços de
jogo prestados através de sistemas ligados de máquinas de jogo; serviços de jogo incluindo
serviços de jogo prestados através de uma rede informática global; prestação de jogos de
realidade virtual; operação de sistemas de pagamento de bónus envolvendo jogo em máquinas de jogo, incluindo jogo em máquinas de jogo via uma rede informática global; prestação de instalações para jogo na internet (online); prestação de serviços de aconselhamento,
informação e consultoria relativamente aos serviços supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077757

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento, incluindo serviços de entretenimento relativamente a jogo;
serviços de entretenimento sob a forma de programas de televisão e oferecido via vídeos,
discos digitais versáteis (DVD), discos compactos; serviços de jogo incluindo serviços de
jogo prestados através de sistemas ligados de máquinas de jogo; serviços de jogo incluindo
serviços de jogo prestados através de uma rede informática global; prestação de jogos de
realidade virtual; operação de sistemas de pagamento de bónus envolvendo jogo em máquinas de jogo, incluindo jogo em máquinas de jogo via uma rede informática global; prestação de instalações para jogo na internet (online); prestação de serviços de aconselhamento,
informação e consultoria relativamente aos serviços supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077758

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento, incluindo serviços de entretenimento relativamente a jogo;
serviços de entretenimento sob a forma de programas de televisão e oferecido via vídeos,
discos digitais versáteis (DVD), discos compactos; serviços de jogo incluindo serviços de
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jogo prestados através de sistemas ligados de máquinas de jogo; serviços de jogo incluindo
serviços de jogo prestados através de uma rede informática global; prestação de jogos de
realidade virtual; operação de sistemas de pagamento de bónus envolvendo jogo em máquinas de jogo, incluindo jogo em máquinas de jogo via uma rede informática global; prestação de instalações para jogo na internet (online); prestação de serviços de aconselhamento,
informação e consultoria relativamente aos serviços supracitados.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077759

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento, incluindo serviços de entretenimento relativamente a jogo;
serviços de entretenimento sob a forma de programas de televisão e oferecido via vídeos,
discos digitais versáteis (DVD), discos compactos; serviços de jogo incluindo serviços de
jogo prestados através de sistemas ligados de máquinas de jogo; serviços de jogo incluindo
serviços de jogo prestados através de uma rede informática global; prestação de jogos de
realidade virtual; operação de sistemas de pagamento de bónus envolvendo jogo em máquinas de jogo, incluindo jogo em máquinas de jogo via uma rede informática global; prestação de instalações para jogo na internet (online); prestação de serviços de aconselhamento,
informação e consultoria relativamente aos serviços supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077760

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento, incluindo serviços de entretenimento relativamente a jogo;
serviços de entretenimento sob a forma de programas de televisão e oferecido via vídeos,
discos digitais versáteis (DVD), discos compactos; serviços de jogo incluindo serviços de
jogo prestados através de sistemas ligados de máquinas de jogo; serviços de jogo incluindo
serviços de jogo prestados através de uma rede informática global; prestação de jogos de
realidade virtual; operação de sistemas de pagamento de bónus envolvendo jogo em máquinas de jogo, incluindo jogo em máquinas de jogo via uma rede informática global; prestação de instalações para jogo na internet (online); prestação de serviços de aconselhamento,
informação e consultoria relativamente aos serviços supracitados.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077761

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento, incluindo serviços de entretenimento relativamente a jogo;
serviços de entretenimento sob a forma de programas de televisão e oferecido via vídeos,
discos digitais versáteis (DVD), discos compactos; serviços de jogo incluindo serviços de
jogo prestados através de sistemas ligados de máquinas de jogo; serviços de jogo incluindo
serviços de jogo prestados através de uma rede informática global; prestação de jogos de
realidade virtual; operação de sistemas de pagamento de bónus envolvendo jogo em máquinas de jogo, incluindo jogo em máquinas de jogo via uma rede informática global; prestação de instalações para jogo na internet (online); prestação de serviços de aconselhamento,
informação e consultoria relativamente aos serviços supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077762

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento, incluindo serviços de entretenimento relativamente a jogo;
serviços de entretenimento sob a forma de programas de televisão e oferecido via vídeos,
discos digitais versáteis (DVD), discos compactos; serviços de jogo incluindo serviços de
jogo prestados através de sistemas ligados de máquinas de jogo; serviços de jogo incluindo
serviços de jogo prestados através de uma rede informática global; prestação de jogos de
realidade virtual; operação de sistemas de pagamento de bónus envolvendo jogo em máquinas de jogo, incluindo jogo em máquinas de jogo via uma rede informática global; prestação de instalações para jogo na internet (online); prestação de serviços de aconselhamento,
informação e consultoria relativamente aos serviços supracitados.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077763

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

17555

Serviços de entretenimento, incluindo serviços de entretenimento relativamente a jogo;
serviços de entretenimento sob a forma de programas de televisão e oferecido via videos,
discos digitais versáteis (DVD), discos compactos; serviços de jogo incluindo serviços de
jogo prestados através de sistemas ligados de máquinas de jogo; serviços de jogo incluindo
serviços de jogo prestados através de uma rede informática global; prestação de jogos de
realidade virtual; operação de sistemas de pagamento de bónus envolvendo jogo em máquinas de jogo, incluindo jogo em máquinas de jogo via uma rede informática global; prestação de instalações para jogo na internet (online); prestação de serviços de aconselhamento,
informação e consultoria relativamente aos serviços supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077764

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Aspect Group Limited

地址 Endereço

:

5201 Great America Parkway, Suite 270, Santa Clara, CA 95054, USA

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento, incluindo serviços de entretenimento relativamente a jogo;
serviços de entretenimento sob a forma de programas de televisão e oferecido via videos,
discos digitais versáteis (DVD), discos compactos; serviços de jogo incluindo serviços de
jogo prestados através de sistemas ligados de máquinas de jogo; serviços de jogo incluindo
serviços de jogo prestados através de uma rede informática global; prestação de jogos de
realidade virtual; operação de sistemas de pagamento de bónus envolvendo jogo em máquinas de jogo, incluindo jogo em máquinas de jogo via uma rede informática global; prestação de instalações para jogo na internet (online); prestação de serviços de aconselhamento,
informação e consultoria relativamente aos serviços supracitados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077765

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Consitex S.A.

地址 Endereço

:

Via Ligornetto 13, 6855 Stabio, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, nomeadamente sobretudos, gabardines, casacos, fatos, fatos de desporto, blusões, anoraques, casacos corta-vento, casacos curtos (jaquetas), casaco de desporto, tops
polares («fleece tops»), casacos polares («fleece jackets»), blazers, calças, calças de desporto, calções, camisas, camisolas de manga curta, camisolas, calças de moletom, camisola de
lã, pulôveres, casacos de malha, camisolas interiores, luvas, cachecóis, peúgas, meias, chapelaria, forro para calçado, forro para artigos de vestuário, todos os produtos acima mencionados, contendo na totalidade ou em parte, lã merino.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077766

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

天力資源有限公司

地址 Endereço

:

香港德輔道西59-61號二樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

果酒（含酒精）；苦味酒；開胃酒；蒸餾飲品；利口酒；烈酒（飲料）；酒精飲料原汁；酒精飲料濃
縮汁；酒精飲料（啤酒除外）；含水果酒精飲料；米酒；預先混合的酒精飲料（啤酒除外）；白蘭
地；汽酒；清酒（日本米酒）；威士忌；朗姆酒；伏特加酒；雞尾酒；葡萄酒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077767

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

天力資源有限公司

地址 Endereço

:

香港德輔道西59-61號二樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

補藥；人用藥；醫藥用膠囊；醫藥製劑；維生素製劑；醫用藥物；藥物飲料；醫用藥膏；藥製糖
果；藥草；中藥成藥；醫用營養品；中藥袋；嬰兒食品；淨化劑；獸醫用藥；殺蟲劑；醫用敷料；醫
用膠帶；牙用光潔劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077768

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

王波倫

:

中國廣東省珠海市吉大路1號君怡花園2棟4單元202房
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

餐館；自助餐廳；快餐館；流動飲食供應；住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；茶館；咖啡館；
雞尾酒會服務；酒吧。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077769

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

British American Tobacco (Brands) Inc.

地址 Endereço

:

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul, azul claro, preto e branco.

[210] 編號 N.º

:

N/077771

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

三氯甲烷，三碘甲烷，中國人參製品，中式營養食品（藥用），中式營養飲品（藥用），中式醫藥
營養品，中樞神經系統用藥，中樞神經系統用藥劑，草藥，中草藥膏，中草藥藥油，中草藥製成
品，中藥成藥，中藥成藥口服液，中藥成藥沖劑，中藥成藥膏布，中藥散，中藥材湯包，中藥沐浴
露，中藥油，中藥眼滴劑，中藥藥材，中藥藥膏，中藥藥酒，中藥製劑，中藥製粉，中藥貼，中藥
酒製劑，中藥飲片，乳糖，乳脂，乾癬藥劑，乾製藥用菌，人參，人參製品（口服液），人參製品
（片劑），人參製品（粉劑），人參製品（顆粒劑），人參靈芝孢子粉（藥用食品），人工受精用精
液，人用中藥製劑，人用和獸用微量元素製劑，人用局部性抗黴菌藥品，人用微量元素製劑，人
用殺菌劑，人用生物製劑，人用疫苗，人用荷爾蒙，人用藥，人用藥品，人用藥油，人用防蚊液，人
用驅蚊貼片，代用血漿，以礦物質為主的健康食品補充劑，以維他命為主的健康食品補充劑，
伽瑪血球蛋白製劑，便秘舒緩劑，保健茶包（中草藥），假牙用瓷料，假牙黏合劑，假牙黏膠劑，
健康營養食品（醫藥用），健康補品（中草藥），健康食品添加劑（醫用），健神經劑，催生劑，傷
風感冒製劑，傷風油，免疫試驗用藥品，免疫調節藥劑，內服中成藥品，內服保健藥丸（醫用），
內服及外用藥酒，冰箱用吸味包，冰箱除臭劑（去味劑），凍傷用藥劑，凍傷用藥膏，凍傷藥膏，
凍瘡製劑，出牙劑，分析及醫學用稀釋藥劑，利尿劑，助消化之胰島激素補充劑，動物用含藥性
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洗滌劑，動物用殺菌劑，動物用消毒劑，動物用藥品，動物用衛生製劑，動物用防寄生蟲套圈，
動物用防寄生蟲頸圈，動物蹄用膠合劑，動物蹄用膠黏劑，包紥繃帶，包紮傷口用繃帶，化學原
料藥，化學盥洗室用消毒劑，化學藥物製劑，化學避孕劑，化學驅蟲驅蚊劑，北美黃連堿，卵磷
脂粉（藥用），卵磷脂顆粒（藥用），去濕茶，去頭皮屑的藥物製劑，參花消渴茶，參茸，參茸製
品，及靈芝孢子粉（醫用），口服用胎盤素膠囊（醫用），口服疫苗（醫用），口服藥液，口瘡及飛
滋治療蜜劑，口腔止痛劑，口腔消炎劑，古拉爾氏水（稀次醋酸鉛溶液），可卡因，可調節血脂
藥，各類男女催情醫藥，吊膿膏，含汞藥劑，含礦物質之營養補充品，含維他命之營養補充品，
含蛋白質之營養添加劑（藥用），含蛋白質之營養粉（藥用），含蛋白質乳劑（藥用），含酵母菌
之樟芝營養補充劑（藥用），含長白山人參成份的醫用營養食品，含鴉片製劑，吸收式失禁用尿
布褲，咳嗽糖漿（藥用），咳嗽藥糖（藥用），哺乳用墊，唾液刺激藥品，喘咳膏，嗅鹽，器官治
療劑，土壤消毒劑，土壤消毒製劑，坐瘡藥劑，培養細菌用的溶劑，培養細菌用肉湯，填塞牙孔
用料，填塞牙模用料，填牙材料，外傷藥用棉，外用中藥止痛噴劑，外用擦劑（醫用），外用藥
油，外用藥物，外用藥膏，外科包紮物，外科和矯形用黏固劑，外科或整型外科用骨頭結合物，
外科手術用布（織物），外科手術用無菌布，外科手術用通氣膠布，外科敷料，外科用潤滑軟膏
（醫用），外科用紗布，外科用織物，外科用肩繃帶，外科移植物（活組織），大蒜油丸（醫用），
大蒜油粉（醫用），大蒜精膠囊（醫用），大豆異黃酮，天然卵磷脂，天然大蒜精（藥用），天然營
養補充劑（藥用），失禁吸收襯褲，失禁用尿布，失禁用尿褲，女性衛生巾，女性衛生用品，婦女
陰道灌洗藥劑，嬰兒乳粉，嬰兒奶粉，嬰兒用含乳麵粉，嬰兒米粉，嬰兒豆奶粉，嬰兒食品，嬰
兒食品罐頭，嬰兒食物，嬰兒麥粉，安眠藥，安神藥劑，小麥黑穗病化學處理劑，尼古丁減除劑
（醫用），山藥粉（藥用），已裝藥急救箱，巴豆莖皮，幼蟲驅除劑，強心劑（醫用），微生物用營
養物質，心臟血管用藥，心臟顯影劑，心電圖描記器電極用化學導體，急救箱（備好藥的），感冒
傷風素（膠囊），感冒液，懷孕診斷用化學劑，懷孕診斷用化學製劑，成人紙尿褲，成人紙尿片，
戒煙助劑，戒煙口嚼藥錠，打蟲藥，抑制黴菌生長藥劑，抑菌護手膜（藥用），抗厭氧性藥品，抗
嘔劑，抗尿酸劑，抗帕金森症藥劑，抗心律不整劑，抗心律不整藥品，抗心絞痛劑，抗惡性腫瘤
劑，抗憂鬱藥劑，抗氧化營養補充劑，抗氧化藥劑，抗汗藥劑，抗潰瘍藥劑，抗濾過性病原體藥
劑，抗牙周病治療劑，抗生素，抗病毒藥劑，抗痙孿藥，抗痢疾藥劑，抗瘧疾藥劑，抗癌劑，抗癲
癇藥，抗癲癇藥劑，抗組織胺藥劑，抗結核病藥劑，抗菌素，抗血液栓塞劑，抗過敏藥劑，抗隱
花植物製劑，抗風濕病圈環，抗高血壓藥品，抗齲齒藥劑，拇囊炎襯墊，捕蒼蠅用黏膠，捕蠅黏
膠劑，排毒丸（醫用），排毒生肌膏（膏藥），排汗藥，控制皮膚色素之生理藥物，提神藥劑，提
高人體免疫力的的保健食品（醫用），搽劑，支氣管擴張劑（藥用），支氣管擴張製劑，放射性藥
品，放射線用造影劑（醫用），散劑（藥用），整腸劑，敷料紗布，敷藥用材料，斑蝥粉，月經墊，
月經帶，月經栓，月經用墊，月經用止血棉，月經短內褲，月經繃帶，月經衞生用品，月見草油膠囊
（藥用），杏仁、薄荷糖為主要原料製成的保健食品（醫用），枇杷汁（藥用），枇杷膏（藥用），
枇杷露（藥用），果寡糖漿（藥用），栓劑，棉球（醫用），棉花（醫用），棉花棒（醫用），棒狀硫
黃（消毒劑），植物纖維減肥片（藥用），樟腦丸，樟腦油（醫用），樟芝營養滋潤劑（醫用），樟
芝營養補充品（醫用），樟芝片（醫用），樟芝發酵液（醫用），樟芝粉末（醫用），樟芝粒（醫
用），樟芝精（醫用），樟芝膠囊（醫用），樟芝茶（醫用），樟芝錠（醫用），樟芝降血糖（醫用），
橡皮膏，止咳丸，止咳劑，止咳露，止汗劑，止瀉劑，止痙攣病藥，止痛劑，止痛油，止痛膏，止痛
藥，止痛製劑，止癢丸，止癢水，止血劑，止血散，止血栓，止血用藥劑，止血藥，止血藥條，殺寄
生蟲劑，殺寄生蟲藥，殺微生物劑，殺滅有害動物製劑，殺真菌劑，殺精子劑，殺菌劑，殺菌啫
喱，殺菌濕紙巾，殺菌用品，殺蟎劑，殺蟲劑，殺蟲噴霧劑，殺蟲產品，殺蟲藥片，殺蟲藥粒，殺
鼠劑，毒藥，毛髮促生劑，氣喘茶，氧氣浴盆，氨基酸溶液，水劑（藥用化學製劑），汗足藥，汞
軟膏，污物消毒劑，汽車芳香劑，油劑（傷風油），油劑（清涼油），油劑（風濕油），治咳嗽藥，
治小麥枯萎病（黑穗病）的化學製劑，治氣喘藥，治燙傷油膏，治疣藥筆，治痔劑，治療中樞神
經異常製劑，治療乳癌之藥品，治療人類耳疾用藥品，治療便秘的藥物，治療凝血素元過低之
藥品，治療呼吸器官藥物，治療喉嚨不適之膠囊，治療官能性勃起障礙之藥品，治療心律不整
之藥劑，治療心臟血管疾病之藥劑，治療新陳代謝治劑，治療曬傷軟膏，治療淋浴用海水，治療
燒傷液劑紗布，治療燒傷液製劑，治療燒傷製劑，治療牙齒藥劑，治療皮膚病之藥劑，治療血管
疾病用血漿補強對抗劑，治療身體痿症的中成藥，治療青春痘藥劑，治療頭皮藥劑，治療風濕
用環，治糖尿病藥劑，治花柳劑，治葡蚜用化學製劑，治藤蔓病化學藥劑，治遺尿劑，治頭痛藥
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品，治頭痛藥條，治頭皮屑的藥劑，治風濕藥劑，治骨軟劑，泥敷劑，注射用胎盤素（醫用），注
射用葡萄糖（醫用），注射疫苗（醫用），洋參沖劑，洋地黃甘，洗浴藥劑，洗腎藥劑，浴用氧氣，
浴用治療劑，浴用泥漿，海洋生物鈣（藥用），海藻片（藥用），浸製藥液，浸泡藥劑，浸藥液的
薄紙，浸藥液的衛生紙，浸製藥液，消化劑（藥用），消毒丸（膠囊）（藥用），消毒劑，消毒啫
喱，消毒棉，消毒水，消毒用品，消毒紙巾，消毒藥水，消滅有害動物製劑，消滅有害植物製劑，
消炎劑，消炎藥水，消炎製劑，消炎鎮痛劑，消炎鎮痛貼布，消痔丸，消肝丸（藥用），消腫膏，消
除靜脈腫脹劑，淋巴液製劑（藥用），淋巴球T細胞單株抗體（藥用），淨化劑，淨化製劑（藥
用），深海鮭魚油，淸涼油（醫用），添加劑（醫用），清除橡皮膏溶劑，減肥用藥劑，減肥茶（醫
用），減肥藥，減肥降脂丸（藥用），溫泉水，滅乾朽真菌製劑，滅幼蟲劑，滅微生物劑，滅蠅劑，
滅鼠劑，滋補品（藥用），漂白粉（消毒），口劑（藥用），漱口水（藥用），潤腸通便的口服液（粉
劑）（藥用），潤腸通便的口服液（顆粒劑）（藥用），濃縮藥粉，濃縮蛋白質粉（藥用），濕疹藥
劑，瀉劑，瀉藥，灌腸劑，炭纖維移植活體素，烏頭堿，煙熏錠劑，煙精（殺蟲劑），無菌試劑（醫
療用），煎好的藥，薰蒸棒，薰蒸用棍，薰蒸香錠，燒傷治療藥劑，燙火藥品，營養滋補劑（藥
用），營養片（藥用），營養補充劑（藥用），營養補充品（藥用），營養補充膠囊（藥用），營養
補劑（藥用），營養補助劑（藥用），營養食品（藥用），營養食品補充物（藥用），片劑（藥用化
學製劑），牙填料，牙填料劑，牙根管治療劑，牙模用料，牙洞填充物，牙用光潔劑，牙用氟化藥
物，牙用研磨粉，牙用黏合劑，牙科光潔劑，牙科用印模材料，牙科用橡膠，牙科用汞化物，牙科
用汞合金，牙科用研磨劑，牙科用黏固粉，牙科用黏膠劑，牙科用藥，牙科用藥劑，牙科用貴重
金屬合金，牙科用金汞合金，牙科用麻醉劑，牙蠟，醫用造型蠟，牙醫製模用蠟，牙齒生長促進
劑，牙齒黏膠劑，牙齒結石用藥劑，牛初乳片（藥用），牛痘疫苗，牛蠅驅除用油（藥用），牲畜
用洗滌劑，狗用洗淨藥劑，狗用洗滌劑，狗用洗滌液，狗用藥水，狗用驅蟲劑，狗用驅蟲藥，猴棗
散（醫用），獸用化學製劑（醫用），獸用氨基酸，獸用洗滌劑，獸用衛生用品，獸用衛生製劑
（醫用），獸藥，獸醫用化學製劑，獸醫用油脂，獸醫用洗液，獸醫用生物製劑，獸醫用藥，獸醫
用製劑，獸醫用酶，獸醫用酶製劑，玉屏風散（藥用），王漿（醫用），玫瑰花 （藥用），珍珠層粉
（藥用），珍珠粉（藥用），球根牽牛製瀉藥，環境衛生用消毒劑，甘汞，甘油磷酸酯，甘草（藥
用），甘香酒（藥物製劑），生化藥品，生物藥品，生理用襯墊，生髮丸（藥用），生髮水（藥用），
生髮精（藥用），生髮膏（藥用），生髮藥水（藥用），礦物質營養補充品，礦物食品添加劑，祛
風活絡油（藥油），神經安定劑（藥用），神經強健劑（藥用），神經性頭痛藥品，穀類加工的副
產品（醫用），空氣淨化劑，空氣淨化製劑，空氣清新劑，空氣清淨劑，空氣清潔劑，竹醋液（醫
用），節食或醫藥用澱粉，黏蠅紙，黏蠅膠，糖尿病人食用麵包，糖尿病患者用之營養物（醫
用），糜爛性毒劑，紅藥水，紅血球素，納豆膠囊，純中藥空氣殺菌劑，純靈芝破壁孢子粉（醫
用），細菌培養劑，細菌培養媒介，細菌毒藥，絆創膏（藥用），經皮輸給之麻醉劑，綜合礦物質
製劑，綜合維他命，綠藻片（藥用），綠藻粉（藥用），綠藻粒（藥用），綠藻錠（藥用），維他命
丸，維他命健康產品，維他命劑，維他命片，維他命膠囊，維他命補充劑，維他命鈣片，維生素製
劑，緊身內褲襯裡（衛生用），緩和便秘的藥物，縫合皮膚傷口用膠布，縮子宮藥（醫用），繃
帶，繃敷材料（醫用），繃敷藥品，纖維減肥粉（醫用），耳用滴劑（藥用），肉蓗蓉（藥用），肉食
果蔬罐頭（嬰兒用），肌肉關節疼痛治痛功效的藥油，肌肉鬆弛劑（藥用），肝炎檢驗試劑，肝臟
保護藥劑，肝藥，肥皂樟腦搽劑，胃丸，胃乳（醫用），胃藥，胎盤素膠囊（醫用），胎盤誘導藥
（醫用），胡蘿蔔素（醫用），胰島素製劑（醫用），胺基酸製劑（醫用），能吸附的填塞物，脈管
擴大劑（醫用），脫脂棉，腎氣丹（醫用），腐蝕性筆，腦保健品（醫用），腳戴除雞眼環，腳用止
汗劑，腸胃中成藥品，腹膜滲析藥液，膏劑（藥用），膏布（藥用），膏藥，膠囊（藥用），膠布，膠
布石膏，膽汁排泄藥，臟器保存灌流液之人工血液（醫用），臟器治療劑（醫用），臨床用脂質注
射液（醫用），臨床試驗用製劑（醫用），興奮劑（醫用），芥子敷劑紙，芥子泥敷劑，芥子膏藥，
芥子膏藥紙，芥末膏藥，花旗參，花粉類營養品（醫用），芳香劑，苦茶油丸（醫用），茶劑（藥
用），茶包（藥用），草本製品（藥用），草藥，草藥茶（藥用），草藥製品（藥用），荷爾蒙製劑
（醫用），菇蕈多醣體膠囊（藥用），菇蕈菌絲體膠囊（藥用），菝葜（醫用），葡萄籽精華素（藥
用），蒽油（殺寄生蟲用），薄荷油（醫用），薄荷精（醫用），薄荷腦（醫用），薄荷醇，薰 香片
（中草藥），藍藻（螺旋藻片）（藥用），藍藻片（藥用），藍藻粉（藥用），藍藻粒（藥用），藍藻
精（藥用），藍藻錠（藥用），藥品膠囊，藥散，藥材，藥枕，藥水，藥油，藥浴用海水，藥浸棗，藥
片，藥物膠囊，藥物飲料，藥用乙醚，藥用乙醛，藥用乙醛（中醫藥藥酒），藥用保健營養產品，

17560

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

藥用兒茶，藥用助消化劑，藥用化學製劑，藥用口服液，藥用口香糖，藥用喉片，藥用喉糖，藥用
噴劑，藥用大黃根，藥用小蘇打，藥用或醫用水劑，藥用或醫用片劑，藥用或醫用膏劑，藥用或醫
用貼劑，藥用或醫用酊劑，藥用搽劑，藥用木炭，藥用杏仁乳，藥用松節油，藥用栓劑，藥用根塊
植物，藥用桉樹，藥用桉樹腦，藥用棓酸，藥用植物，藥用植物根，藥用植物飲品，藥用樹皮，藥
用氧化鎂，藥用氨基酸，藥用水合氯醛，藥用沉澱泥，藥用消毒劑，藥用溴，藥用營養品，藥用營
養食品，藥用片劑，藥用牛奶酵素，藥用甘草粉，藥用甲醛，藥用的草藥飲料，藥用皮膚膏，藥用
真菌提取物，藥用硝酸氧鉍，藥用硫華，藥用碘，藥用碘化物，藥用竹醋液，藥用糖，藥用糖果，
藥用纖維素脂，藥用纖維素醚，藥用纖體健康食品，藥用膏劑，藥用膠，藥用膠丸，藥用膠囊，藥
用膠布，藥用膠棉，藥用芥末，藥用苛性鹼，藥用茶，藥用茶包，藥用草藥，藥用草藥茶，藥用蛇
麻子浸膏，藥用蛇麻腺，藥用補身食品，藥用護膚劑，藥用軟膏，藥用鄰甲氧基苯酚，藥用酒，藥
用酒石乳劑，藥用酯，藥用酵素，藥用酸，藥用醋酸乳，藥用醋酸鹽，藥用針劑，藥用鈉鹽，藥用
鉍製劑，藥用錠劑，藥用鎮靜油，藥用食品，藥用飲料，藥用香料，藥用魚粉，藥用鷄精，藥用鹼
性碘化物，藥用麥角，藥用麵粉，藥用龍膽，藥粉，藥膏，藥膏藥品，藥膠囊，藥茶，藥草，藥草
製品，藥製糖果，藥製糖果（醫用），藥貼，藥貼膠布，藥酒，蘆薈（醫用），蟲草精（醫用），蚊怕
水，蚊香，蛋白牛奶，蛋白質之營養添加劑（醫用），蛋白質營養補充品（醫用），蛋白質片（醫
用），蛋白質粉（醫用），蜂王精（醫用），蜂皇漿（醫用），蜂膠（醫用），蜂蜜（醫用），蟲草精華
（醫用），蟲草膠囊（醫用），血液製品（醫用），血清，血清療法用藥劑，血清醫療藥劑，血漿，
血球蛋白注射劑（醫用），血管收縮劑（醫用），血紅蛋白，血紅蛋白元，血色蛋白元，衛生墊，衛
生女褲，衛生栓，衛生棉，衛生棉墊，衛生棉條，衛生止血棉塞，衛生毛巾帶（毛巾），衛生消毒
劑，衛生球，衛生用品及藥品，衛生短內褲，衛生緊身內褲，衛生繃帶，衛生藥品，衛生襯褲，衛
生護墊，衣服和紡織品用除臭劑，補健藥，補充營養品（藥用），補充營養飲料（藥用），補劑
（藥用），補品（藥用），補牙材料，補牙材料牙燭，補腎丸，補藥（醫用），補藥（藥），補血丸
（醫用），補血劑（醫用），製微生物用培養物，複合氨基酸片（醫用），複合維生素B片，複合維
生素C片，西洋參製品，西藥，西藥之原料藥，西藥劑，西藥品，西藥藥丸，西藥藥膏布，解毒丸
（醫用），解毒片（醫用），解熱劑，解熱藥劑，解熱退燒劑，調節血壓的茶葉製品（醫用），調經
丸，護墊，護膚藥劑，貼劑（藥用化學製劑），貼劑（醫用），賴氨酸鹽（醫用），贅瘤預防劑（醫
用），超音波診斷用傳導液，跌打擦劑，跌打膏藥，跌打藥丸，跌打藥油，跌打酒，跌打酒（藥
用），跌打風濕膏（膏藥），車用香座，輕便藥箱（已裝藥的），輕瀉劑，農藥，退燒藥，通便劑，
通氣膠布，造血劑，避孕栓劑，避孕藥，酸痛跌打損傷敷藥，醫學用試管內診斷劑，醫用X光造
影劑，醫用三碘甲烷，醫用佐藥，醫用健康營養食品，醫用催乾劑，醫用冷敷貼布，醫用凝膠，醫
用礦脂，醫用化學製劑，醫用南美牛奶菜的乾皮，醫用卵磷脂，醫用去垢劑，醫用及獸醫用細菌
學研究製劑，醫用及獸醫用細菌製劑，醫用口服液，醫用口服藥品，醫用口香糖，醫用同位素，醫
用喹啉，醫用填料，醫用奎寧，醫用安果斯都拉樹皮，醫用微生物培養劑，醫用或獸醫用化學試
劑，醫用或獸醫用微生物培養基，醫用或獸醫用微生物培養體，醫用或獸醫用微生物製劑，醫用
手鐲，醫用指環，醫用放射性物質，醫用敷料，醫用栓劑，醫用棉，醫用棉絨，醫用樟腦，醫用樟
腦油，醫用橡皮膏，醫用檢查用水溶性潤膚凍膏，醫用止痛製劑，醫用氣體，醫用氧，醫用水蛭，
醫用油，醫用油脂，醫用浴劑，醫用浸液，醫用淋浴鹽，醫用減肥茶，醫用漱口劑，醫用漱口水，
醫用潤髮脂，醫用澱粉酶，醫用激素，醫用煙藥草，醫用無煙草香煙，醫用無煙葉香煙，醫用煙
燻草藥，醫用煙草藥，醫用薰蒸製劑，醫用營養品，醫用營養添加劑，醫用營養物品，醫用營養
補充品，醫用營養食品，醫用營養食物，醫用營養飲料，醫用牙用光潔劑，醫用甘油，醫用生物
製劑，醫用生物鹼，醫用發酵乳劑，醫用白朊製劑，醫用白朊食品，醫用眼罩，醫用破斧木，醫用
碘酊，醫用礦泉水，醫用糖果，醫用糖漿，醫用繃帶，醫用膠，醫用膠布，醫用膠帶，醫用芥子油，
醫用芥末軟膏，醫用苦木藥，醫用茴香，醫用葡萄糖，醫用蓖麻油，醫用薄荷，醫用藤黃，醫用藥
丸，醫用藥油，醫用藥物，醫用藥膏，醫用藥草，醫用蛋白質，醫用血，醫用衛生製劑，醫用製藥，
醫用角叉菜，醫用診斷劑，醫用診斷製劑，醫用過氧化氫，醫用酒石，醫用酒精，醫用酚（苯），
醫用酵素，醫用酶，醫用酶製劑，醫用金雞納樹皮，醫用針劑，醫用鉀鹽，醫用鐳，醫用陀螺狀羯
布羅香油（香膏），醫用雜酚油，醫用電解質製劑，醫用頭痛藥品，醫用頭髮增長劑，醫用食慾
抑制劑，醫用食物營養製劑，醫用食用營養製劑，醫用飼料添加劑，醫用香煙，醫用香膏，醫用
骨筋藥丸，醫用鹽，醫用麝香草酚，醫用麥乳精飲料，醫用鼴鼠皮，醫用Ｘ光造影劑，醫療用凝
膠，醫療用口腔洗淨劑，醫療用古柯鹼，醫療用塞藥，醫療用微生物用營養物質，醫療用放射性
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物質，醫療用放射線造影劑，醫療用斑蝥酸鹽粉，醫療用杏仁乳劑，醫療用橡皮膏，醫療用氣
體，醫療用氯化銨錠劑，醫療用油，醫療用洗淨劑，醫療用浴劑，醫療用浴泥，醫療用浴鹽，醫療
用消化劑，醫療用溫泉水，醫療用烏頭鹼，醫療用煙草，醫療用石灰製劑，醫療用碘，醫療用碘
酊，醫療用磷酸甘油，醫療用礦泉水，醫療用糖，醫療用紗布，醫療用膠，醫療用膠帶，醫療用芥
末油，醫療用茴香，醫療用荷爾蒙，醫療用葡萄糖，醫療用血液，醫療用衛生輔助材料及用品，
醫療用製酸劑，醫療用診斷劑，醫療用造影劑，醫療用酒石，醫療用酒精，醫療用鎮痛軟膏，醫
療用雪茄，醫療用顯影劑，醫療用香膠製劑，醫療用骨頭結合劑，醫療用鹽，醫療用麥芽乳，醫
療用黴菌，醫療診斷用造影劑，醫療食品，醫藥，醫藥中間體，醫藥丸，醫藥原藥，醫藥擦劑，醫
藥敷料，醫藥松節油，醫藥營養品，醫藥用乾製食用菌，醫藥用亞麻仁（粉），醫藥用亞麻子，醫
藥用亞麻子餅粉，醫藥用保健飲品，醫藥用品，醫藥用日曬傷劑，醫藥用日防曬劑，醫藥用曬傷
劑，醫藥用杏仁牛奶，醫藥用松節油，醫藥用松脂油，醫藥用果膠，醫藥用櫻桃李樹皮，醫藥用
沖劑飲品，醫藥用泥漿，醫藥用洗劑，醫藥用洗液，醫藥用活性碳，醫藥用潔劑，醫藥用澱粉，
醫藥用營養品，醫藥用牛奶發酵劑，醫藥用甘草，醫藥用甘草莖，醫藥用石灰製劑，醫藥用磷酸
鹽，醫藥用糖漿，醫藥用紅樹皮，醫藥用胃蛋白酶，醫藥用腐蝕（桿）劑，醫藥用腖，醫藥用芥
末，醫藥用苯酚，醫藥用茴香油，醫藥用草本，醫藥用草本製成品，醫藥用薄荷，醫藥用蜂花
水，醫藥用酒石，醫藥用酚（苯），醫藥用酵母，醫藥用酵母菌，醫藥用錠劑，醫藥用顆粒沖劑，
醫藥用麥片，醫藥用麥芽，醫藥製劑，野生西洋參製品，金銀花（醫用），鈣片，鈣粉，鈣質及維
他命D製劑，鈣質維他命製劑，鉛水，鎮定劑，鎮痛劑，鎮靜劑，鎮靜藥，鐵鋅鈣葉酸片（醫
用），關節內視鏡手術用玻尿酸（醫用），關節炎藥（醫用），防寄生蟲製劑，防尿製劑，防日曬
藥膏，防疫用藥劑，防腐劑，防腐棉，防虻油，防蚊產品（藥用），防蛀劑，防蛀油，防蛀牙用藥
劑，防蛀紙，防風濕手鐲，防風濕指環，防風濕病圈環（醫用），降糖沖劑（藥用），降膽固醇藥
劑，除口臭藥，除尿酸劑（藥用），除牙斑藥劑，除草劑，除藻劑，除蛞蝓劑，除蟲菊粉，除雞眼
藥物，除黴化學製劑，陰道清洗液，隱形眼鏡保存液，隱形眼鏡清洗液，隱形眼鏡清潔劑，隱形
眼鏡清潔液，隱形眼鏡用洗淨劑，隱形眼鏡用溶液，隱形眼鏡酵素清潔片，雙氧水（醫用），雞
眼治療藥，雞眼藥膏，雪梨膏（醫用），靈芝（藥用），靈芝丸（藥用），靈芝孢子粉（藥用），靈
芝提取物（藥用），靈芝片（藥用），靈芝精（藥用），靈芝精丸（藥用），靈芝精粉（藥用），靈芝
膠囊（藥用），靈芝茶（藥用），靈芝藥品，非個人用除臭劑，面皰治療藥劑，預防頭髮脫落用藥
劑，頭痛用藥品，頭皮屑治療藥劑，類固醇，類固醇藥膏，風濕油（藥用），風濕膠布（藥用），
風濕鎮痛藥，飛滋止痛劑（藥用），食慾壓抑劑（醫用），食用植物纖維（非營養性），食用營養
藥片，食用菌提取物（醫用），香港腳藥膏，馬錢子，馬錢子堿，驅昆蟲劑，驅梅毒劑（醫用），驅
腸蟲藥，驅蚊貼，驅蟲劑，驅蟲劑（人或獸用），驅蟲用香，驅蟲藥，驅風油（藥用），驅風跌打酒
（藥用），驗孕製劑，驗孕試劑（醫用），骨膠原（醫用），骨骼用藥，高含量羊胎素（藥用），高
含量魚油，高麗人參，高麗人參製品，魚油，魚油丸，魚油膠囊，魚粉營養補充品，魚肝油，鮫魚
油丸，鮫魚油膠囊，鮭魚油，鮭魚油丸，鮭魚油膠囊，鯊魚軟骨粉，鯊魚軟骨素膠囊（粉），鯊魚
軟骨素製劑，鯊魚軟骨膠製劑，鰻魚髓油丸，鴉片，鴉片製劑，麻醉劑，麻醉劑（局麻藥），麻醉
劑（麻醉藥），麻醉藥，黏鼠板，黨參，鼠藥，鼻敏感丸（藥用），齒槽潰膿藥。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077772

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Universal Entertainment Corporation

地址 Endereço

:

Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas
peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de
jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do
tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077773

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

LMP INTERNATIONAL S.A.

地址 Endereço

:

3 Avenue Pasteur, L-2311, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Carne, peixe, aves (com excepção das aves domésticas abatidas da espécie «Gallus») e caça;
extractos de carne; legumes e frutas em conserva, secos e cozidos; geleias, compotas, doces
de frutas, ovos, leite e produtos lácteos; charcutaria; óleos e gorduras comestíveis; carne,
peixe, frutas e legumes em conserva; pratos cozinhados à base de legumes, peixe ou carne;
bolinhos de batata; batatas fritas; croquetes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077774

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

LMP INTERNATIONAL S.A.

地址 Endereço

:

3 Avenue Pasteur, L-2311, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinha e preparações
feitas de cereais; produtos de padaria; alimentos à base de farinha, bolachas salgadas, pão,
biscoitos doces e salgados, bolos, pastelaria e confeitaria, chupa-chupas, açúcar de cevada, chocolates; gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal;
mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelados; pratos cozinhados à base
de massa, pasta ou arroz; sanduíches; pãezinhos e sanduíches recheados; hambúrgueres incluídos na classe 30; quiches.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077775

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07
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[730] 申請人 Requerente

:

LMP INTERNATIONAL S.A.

地址 Endereço

:

3 Avenue Pasteur, L-2311, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

17563

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Cervejas, águas minerais e gasosas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes para bebidas; sumo de maçã, em particular sumo de maçã com gás; sumos de legumes (bebidas); néctares de fruta; limonadas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077776

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

LMP INTERNATIONAL S.A.

地址 Endereço

:

3 Avenue Pasteur, L-2311, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); cidra; licores e brandy à base de maçã.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077777

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

LMP INTERNATIONAL S.A.

地址 Endereço

:

3 Avenue Pasteur, L-2311, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins retalhistas;
organização de operações promocionais e publicitárias para obter a lealdade dos consumidores; serviços publicitários para hotéis, restaurantes, de entretenimento e visitas turísticas; promoção de eventos culturais; organização de exibições e eventos públicos para fins
comerciais ou publicitários; aluguer de espaço e/ou tempo publicitário em todos os meios
de comunicação; informação de negócios; pesquisa de mercado; relações públicas; difusão
de material publicitário (folhetos, prospectos, amostras impressas) publicação de textos publicitários; serviços de vendas a retalho e encomendas através de vendas directas e/ou venda à distância através de qualquer rede de comunicação global (incluindo a Internet), em
redes móveis ou quaisquer outros meios de telecomunicação de produtos, nomeadamente:
carne, peixe, aves (com excepção das aves domésticas abatidas da espécie «Gallus») e caça;
extractos de carne; legumes e frutas em conserva, secos e cozidos; geleias, compotas, doces
de frutas, ovos, leite e produtos lácteos; charcutaria; óleos e gorduras comestíveis; carne,
peixe, frutas e legumes em conserva; pratos cozinhados à base de legumes, peixe ou carne;
bolinhos de batata; batatas fritas; croquetes; café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu,
sucedâneos do café, farinha e preparações feitas de cereais; produtos de padaria; alimentos
à base de farinha, bolachas salgadas, pão, biscoitos doces e salgados, bolos, pastelaria e
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confeitaria, chupa-chupas, açúcar de cevada, chocolates; gelados comestíveis; mel, xarope
de melaço; levedura, fermento em pó; sais, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelados; pratos cozinhados à base de massa, pasta ou arroz; sanduíches; pãezinhos e
sanduíches recheados; hambúrgueres incluídos na classe 30; quiches; cervejas, águas minerais e gasosas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes para bebidas; sumo de maçã, em
particular sumo de maçã com gás; sumos de legumes (bebidas); néctares de fruta; limonadas; bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); cidra; licores e brandy à base de maçã.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077778

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

LMP INTERNATIONAL S.A.

地址 Endereço

:

3 Avenue Pasteur, L-2311, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de catering (alimentação), serviços de bar, cafeterias, serviços de cafés, restaurantes «self-service», aluguer de equipamento para restaurantes, serviços de hotel.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077779

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

LMP INTERNATIONAL S.A.

地址 Endereço

:

3 Avenue Pasteur, L-2311, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Carne, peixe, aves (com excepção das aves domésticas abatidas da espécie «Gallus») e caça;
extractos de carne; legumes e frutas em conserva, secos e cozidos; geleias, compotas, doces
de frutas, ovos, leite e produtos lácteos; charcutaria; óleos e gorduras comestíveis; carne,
peixe, frutas e legumes em conserva; pratos cozinhados à base de legumes, peixe ou carne;
bolinhos de batata; batatas fritas; croquetes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077780

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

LMP INTERNATIONAL S.A.

地址 Endereço

:

3 Avenue Pasteur, L-2311, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café; farinha e preparações
feitas de cereais; produtos de padaria; alimentos à base de farinha, bolachas salgadas, pão,
biscoitos doces e salgados, bolos, pastelaria e confeitaria, chupa-chupas, açúcar de cevada, chocolates; gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal;
mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelados; pratos cozinhados à base
de massa, pasta ou arroz; sanduíches; pãezinhos e sanduíches recheados; hambúrgueres incluídos na classe 30; quiches.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077781

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

LMP INTERNATIONAL S.A.

地址 Endereço

:

3 Avenue Pasteur, L-2311, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Cervejas, águas minerais e gasosas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes para bebidas; sumo de maçã, em particular sumo de maçã com gás; sumos de legumes (bebidas); néctares de fruta; limonadas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077782

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

LMP INTERNATIONAL S.A.

地址 Endereço

:

3 Avenue Pasteur, L-2311, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); cidra; licores e brandy à base de maçã.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077783

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

LMP INTERNATIONAL S.A.

:

3 Avenue Pasteur, L-2311, Luxembourg
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國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:
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Publicidade; apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins retalhistas;
organização de operações promocionais e publicitárias para obter a lealdade dos consumidores; serviços publicitários para hotéis, restaurantes, de entretenimento e visitas turísticas; promoção de eventos culturais; organização de exibições e eventos públicos para fins
comerciais ou publicitários; aluguer de espaço e/ou tempo publicitário em todos os meios
de comunicação; informação de negócios; pesquisa de mercado; relações públicas; difusão
de material publicitário (folhetos, prospectos, amostras impressas) publicação de textos publicitários; serviços de vendas a retalho e encomendas através de vendas directas e/ou venda à distância através de qualquer rede de comunicação global (incluindo a Internet), em
redes móveis ou quaisquer outros meios de telecomunicação de produtos, nomeadamente:
carne, peixe, aves (com excepção das aves domésticas abatidas da espécie «Gallus») e caça;
extractos de carne; legumes e frutas em conserva, secos e cozidos; geleias, compotas, doces
de frutas, ovos, leite e produtos lácteos; charcutaria; óleos e gorduras comestíveis; carne,
peixe, frutas e legumes em conserva; pratos cozinhados à base de legumes, peixe ou carne;
bolinhos de batata; batatas fritas; croquetes; café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu,
sucedâneos do café, farinha e preparações feitas de cereais; produtos de padaria; alimentos
à base de farinha, bolachas salgadas, pão, biscoitos doces e salgados, bolos, pastelaria e
confeitaria, chupa-chupas, açúcar de cevada, chocolates; gelados comestíveis; mel, xarope
de melaço; levedura, fermento em pó; sais, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelados; pratos cozinhados à base de massa, pasta ou arroz; sanduíches; pãezinhos e
sanduíches recheados; hambúrgueres incluídos na classe 30; quiches; cervejas, águas minerais e gasosas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes para bebidas; sumo de maçã, em
particular sumo de maçã com gás; sumos de legumes (bebidas); néctares de fruta; limonadas; bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas); cidra; licores e brandy à base de maçã.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077784

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

LMP INTERNATIONAL S.A.

地址 Endereço

:

3 Avenue Pasteur, L-2311, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de catering (Alimentação), serviços de bar, cafeterias, serviços de cafés, restaurantes «self-service», aluguer de equipamento para restaurantes, serviços de hotel.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077785

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07
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[730] 申請人 Requerente

:

Brinkhaus GmbH

地址 Endereço

:

Vennweg 22, 46395 Bocholt, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

17567

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

Roupa de cama, nomeadamente colchões, travesseiros e almofadas para o pescoço; almofadas e camas preenchidas; sacos-cama.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
[300] 優先權 Prioridade

Reivindica as cores vermelha e branca tal como representadas na figura.

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/07/04

011955432

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/077786

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Brinkhaus GmbH

地址 Endereço

:

Vennweg 22, 46395 Bocholt, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

Edredões acolchoados; coberturas de colchões; protectores de colchões; lençóis de lã (mantas de viagem); têxteis de fibras naturais e fibras naturais e/ou sintéticas não tecidas; roupa
de cama e cobertores, nomeadamente prontos-a-usar colchas de cama, lençóis de cama,
almofadas não preenchidas e capas para edredões, cobertores.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
[300] 優先權 Prioridade

Reivindica as cores vermelha e branca tal como representadas na figura.

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/07/04

011955432

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/077787

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Brinkhaus GmbH

地址 Endereço

:

Vennweg 22, 46395 Bocholt, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

Roupa de cama, nomeadamente colchões, travesseiros e almofadas para o pescoço; almofadas e camas preenchidas; sacos-cama.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077788

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Brinkhaus GmbH
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地址 Endereço

:

Vennweg 22, 46395 Bocholt, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

Edredões acolchoados; coberturas de colchões; protectores de colchões; lençóis de lã (mantas de viagem); têxteis de fibras naturais e fibras naturais e/ou sintéticas não tecidas; roupa
de cama e cobertores, nomeadamente prontos-a-usar colchas de cama, lençóis de cama,
almofadas não preenchidas e capas para edredões, cobertores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077789

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

地址 Endereço

:

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas usadas para trabalhar o metal, a madeira, a borracha e plásticos; para o fabrico,
reparação e desmontagem de veículos terrestres e marítimos; para a indústria química,
agrícola, mineira, têxtil, alimentar e de bebidas, construção e de embalagem; máquinas-ferramentas; máquinas de impressão; chapas de impressão; máquinas utilizadas no fabrico
de chapas de impressão; chapas de impressão (não sensíveis à luz); moldes de fundição sob
pressão (peças de máquinas); placas de impressão litográficas para máquinas de impressão;
motores e mecanismos (excepto para veículos terrestres e veículos aeroespaciais); peças
para motores e mecanismos de todos os tipos, incluindo motores eléctricos e respectivas
peças (excepto para veículos terrestres e veículos aeroespaciais); unidades de comando
para motores e mecanismos (excepto para veículos aeroespaciais); arrancadores eléctricos
para motores e mecanismos (excepto para veículos terrestres e veículos aeroespaciais);
geradores eléctricos accionados por motores (excepto para veículos terrestres e veículos
aeroespaciais), cilindros principais: motores eléctricos (excepto para veículos terrestres e
veículos aeroespaciais) e bombas (máquinas); accionadores de motor (válvulas de estrangulamento, reguladores de marcha em vazio, accionadores lineares, válvulas de regulação
do ar, motores de regulação por abas de ventilação, válvulas de recondução dos gases de
escape) excepto para veículos terrestres e veículos aeroespaciais; válvulas de injecção, agulhetas de injecção para motores (excepto para motores de veículos aeroespaciais); bombas
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de combustível, tubagens de combustível; sistemas de injecção de combustível; velas de
ignição para motores de combustão (excepto para motores de veículos aeroespaciais); velas de aquecimento para motores diesel (excepto para motores de veículos aeroespaciais);
filtros de ar para motores, catalisadores para gases de escape; compressores [turbocompressores]; turbocompressores, unidades de comando para máquinas; dispositivos de ajuste
automáticos para peças de veículos, tais como assentos, janelas, espelhos, tejadilhos de
correr, válvulas de estrangulamento, veios de excêntricos; componentes de acoplamento e
transmissão de máquinas, incluindo embraiagens (excepto para veículos terrestres); correias de accionamento, correias de transmissão, correias trapezoidais, correias trapezoidais
estriadas, correias variadoras, correias dentadas, correias sincronizadas, correias corrugadas, correias dentadas duplas, correias planas, correias de elevação (peças de máquinas),
correias transportadoras; componentes da máquina, tais como molas, pistões de absorção
de choque, amortecedores de vibração; peças moldadas feitas de borracha e colagens de
borracha-metal para controle de vibração, incluídas na classe 7 (peças de máquinas); suportes de motores, suportes hidráulicos, amortecedores de vibração de torção, accionadores; todos os produtos supracitados não destinados a centrais de veículos aeroespaciais,
motores de pistão de veículos aeroespaciais, motores de turbina de veículos aeroespaciais
e peças e comandos dos mesmos; válvulas (peças de máquinas ); correias transportadoras,
peças e acessórios para correias transportadoras; sistemas transportadores de pessoas não
incluídos noutras classes; pistolas de ar comprimido para pulverização com água, óleo, gás,
tinta e outras substâncias gasosas ou líquidas; acessórios metálicos (acessórios para pistolas
de pulverização ou pulverizadores ); aparelhos de elevação mecânicos para veículos; cortadores de relva (máquinas); equipamentos agrícolas não operados manualmente; máquinas
de venda automática.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/11

011564838

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/077790

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

地址 Endereço

:

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino, incluídos na classe 09; aparelhos e instrumentos de medição
(excepto para veículos aeroespaciais); sistemas eléctricos de regulação e de comando (excepto para veículos aeroespaciais), incluindo os respectivos processadores e sensores para
a direcção e o controlo de veículos, destinados a melhorar a segurança e a estabilidade de
condução, bem como o conforto ao nível do amortecimento e do ruído; sistemas eléctricos
de regulação e de comando (excepto para veículos aeroespaciais), incluindo os respectivos
processadores e sensores para a regulação e o comando de travões, pedais de acelerador,
transmissões, chassis e suspensões e emissões de gases de escape; reguladores de voltagem
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para veículos; dispositivos de comando automáticos para veículos (excepto veículos aeroespaciais); sistemas de direcção assistida eléctricos e electro-hidráulicos (excepto para veículos aeroespaciais); amperímetros, voltímetros, ohmímetros, manómetros, termómetros,
velocímetros (excepto para veículos aeroespaciais); bússolas, acidómetros, níveis de bolha,
balanças; termóstatos (excepto para veículos aeroespaciais); aparelhos de gestão de motores, aparelhos de regulação do ralenti (excepto veículos aeroespaciais); sistemas de gestão
de dados, dispositivos de processamento de dados; dispositivos e instrumentos de medição,
de aviso e de indicação de distâncias, de controlo do peso do eixo, de aceleração, de velocidade, de rotações do motor, de binários, de velocidade de rotação, de pressão, de nível, de
depósitos de líquidos (em especial de depósitos de combustível e de água de limpa-vidros),
de altitude, de temperatura do líquido de refrigeração, da pressão de carga, da potência,
da qualidade do ar, de massas de ar, do nível de óleo, da pressão de óleo, da posição, de
suportes do leme, da temperatura, de percursos, de trajectos, do vento e da profundidade
da água (excepto para veículos aeroespaciais); dispositivos e instrumentos de aviso, de regulação e de indicação da distância (excepto para veículos aeroespaciais); radares (excepto
para veículos aeroespaciais); equipamento de monitorização de marcha atrás; sistemas auxiliares de parqueamento automático; aparelhos e instrumentos ópticos, acústicos e tácteis
para dispositivos de aviso anti-sonolência e sistemas de aviso e de indicação de velocidade;
dispositivos de medição de pressão dos pneus, dispositivos de enchimento dos pneus; aparelhos de indicação de manutenção, de desgaste, de medição do consumo, de manutenção, de
ensaio para oficinas; aparelhos para registar o tempo; dispositivos de gravação de dados de
acidentes; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade (excepto para veículos aeroespaciais); fusíveis
eléctricos, relés eléctricos, transmissores-receptores, sensores, accionadores (incluídos na
classe 09); detectores (excepto para veículos aeroespaciais); interruptores de pressão; reguladores; aparelhos de verificação do líquido dos travões; aparelhos de diagnóstico [não para
fins medicinais]; sistemas de monitorização e diagnóstico para motores e correias de accionamento de veículos (excepto para veículos aeroespaciais); lâmpadas de aviso para veículos;
bobinas de ignição; válvulas; lasers, não sendo para uso médico; baterias eléctricas e suas
peças, acumuladores e suas peças, baterias solares; células de combustível e suas peças,
carregadores de baterias eléctricas; alarmes; dispositivos de alarme anti-roubo; detectores
anti-roubo; dispositivos eléctricos de abertura e de fecho para veículos automóveis, incluindo dispositivos de comando, elementos de controlo e motores eléctricos; sistemas de fecho
centralizado; imobilizadores electrónicos para veículos automóveis; aparelhos de controlo
remoto; sistemas de telecomando de fechos centralizados; aparelhos de determinação da
posição, de determinação de rotas, de gestão de tráfego (excepto para veículos aeroespaciais); instrumentos de navegação; aparelhos de navegação para veículos; dispositivos GPS
(excepto para veículos aeroespaciais); sistemas de depósitos de combustível para veículos
automóveis; equipamento para processamento de dados, computadores, incluindo agendas
electrónicas, aparelhos de fax, monitores, periféricos de computador, calculadoras de bolso, software e programas de computador gravados; aparelhos e instrumentos de indicação
analógicos e digitais, eléctricos, electrónicos, optoelectrónicos e mecânicos (excepto para
veículos aeroespaciais); aparelhos para a transmissão e a reprodução de imagens; aparelhos
de visualização eléctricos ou electrónicos; equipamento de visualização, módulos de visualização, elementos de visualização, painéis de indicação, mostradores, monitores, ecrãs,
ecrãs de cristais líquidos, aparelhos com ecrãs de cristais líquidos, ecrãs planos, ecrãs e
monitores de vídeo; ecrãs tácteis; aparelhos para o registo, a recepção, a transmissão e a
reprodução de sinais analógicos e/ou digitais, bem como de imagens e som, antenas, aparelhos de rádio, televisores, aparelhos telefónicos, incluindo videotelefones; kits de mãos
livres para telefones; equipamento de salvamento, especificamente jangadas de salvamento,
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escadas de salvamento, redes de salvamento, lonas de salvamento, cintos de salvamento,
bóias de salvamento, coletes salva-vidas, extintores; lentes de contacto, óculos, estojos para
óculos, binóculos, lupas ópticas, óculos de sol, triângulos de sinalização de avaria para veículos; aparelhos de projecção, câmaras cinematográficas, câmaras fotográficas, aparelhos
de reprodução fotográfica, aparelhos electrónicos de tradução, aparelhos de bolso electrónicos de tradução, películas impressionadas, suportes de registo magnético, electrónico e
óptico, com excepção de películas não impressionadas, discos acústicos incluindo cartões
magnéticos, cartões de circuitos integrados (cartões inteligentes), cartões telefónicos, mecanismos para aparelhos de pré-pagamento incluindo distribuidores automáticos, máquinas
de distribuição de dinheiro; caixas registadoras, máquinas de computação; células fotovoltaicas; fotocélulas; aparelhos para o controlo de presenças.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/11

011564838

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/077791

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

地址 Endereço

:

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Veículos de locomoção por terra e/ou por água; peças e acessórios para veículos de locomoção por terra e/ou por água, incluídos na classe 12; motores para veículos terrestres; accionadores de motor (válvulas de estrangulamento, reguladores de marcha em vazio, accionadores lineares, válvulas de regulação do ar, motores de regulação por abas de ventilação,
válvulas de recondução dos gases de escape); instrumentos de indicação combinada, cockpits de veículos terrestres, painéis de instrumentos, consolas centrais; pneus, câmaras-de-ar para pneumáticos, rodas, jantes, bandas de rodagem para a rechapagem [ou recauchutagem] de pneus, tampões de rodas, tiras para jantes, materiais e kits de reparação de pneus
e câmaras-de-ar não incluídos noutras classes; válvulas de pneus para veículos; chassis e
respectivas peças incluídos na classe 12; chassis e suspensões com e sem sistemas de regulação; travões electrónicos, hidráulicos, electromecânicos, electro-hidráulicos e mecânicos
para veículos; peças e acessórios para travões electrónicos, hidráulicos, electromecânicos,
electro-hidráulicos e mecânicos para veículos; cilindros de travão, calços de travão, pinças
de travão, discos de travão, pastilhas de travão, tubos do sistema de travagem; sistemas mecânicos e hidráulicos de comando e regulação, não incluídos noutras classes; sistemas de
direcções electromecânicas e electro-hidráulicas com e sem regulação, e respectivas peças,
direcções assistidas hidraulicamente, colunas de direcção, sistemas de direcção; accionadores eléctricos, electrónicos e mecânicos, veios de transmissão e motores eléctricos (excepto
para veículos aeroespaciais); dispositivos de segurança para veículos automóveis incluídos
na classe 12; airbags, pré-tensores dos cintos de segurança e respectivas peças e acessórios
incluídos na classe 12; uniões de eixos e mecanismos de transmissão, incluindo embraiagens para veículos terrestres; amortecedores e molas activas e passivas, com e sem sistemas
de regulação para veículos, rodas e respectivas peças, em especial molas pneumáticas ou
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molas a gás; unidades de fornecimento de ar para sistemas de suspensão pneumática; amortecedores e molas amortecedoras para veículos; molas de amortecedores para veículos, molas de suspensão para veículos; amortecedores de vibrações e amortecedores de vibrações
de torção (excepto enquanto componentes de motores de veículos terrestres) para veículos;
motores de veículos, dispositivos de direcção; cabinas de veículos e bancos de condutor;
suportes hidráulicos enquanto componentes de veículos, incluídos na classe 12; eixos e
módulos de eixos, guarnições de eixo, membranas; correias de accionamento, correias de
transmissão, não incluídas noutras classes; tubos de arrefecimento, de aquecimento, de
travão, de combustível, de ar de alimentação, de óleo e hidráulicos enquanto componentes e acessórios de veículos, incluídos na classe 12; revestimentos interiores de veículos;
coberturas de airbags; revestimentos para painéis de instrumentos; estofos interiores para
veículos; assentos para veículos automóveis; isqueiros para automóveis; barras transversais
do cockpit; postos de condução, cabinas de condução; bocais de ventilação, elementos de
condução do ar e condutas de ar; sistemas limpa-pára-brisas e limpa-faróis para veículos
bem como depósitos, bocais, tubos flexíveis, uniões de mangueiras, bombas, dispositivos
de aquecimento e válvulas para os mesmos; sistemas limpa-pára-brisas e limpa-faróis; sistemas de elevadores e de posicionamento de vidros de janelas para veículos; comandos e
accionamentos de tejadilhos convertíveis, tejadilhos de correr e dispositivos de protecção
solar; foles de passagem em borracha ou matérias plásticas para veículos sobre carris e autocarros articulados.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/11

011564838

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/077792

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

地址 Endereço

:

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Produtos de impressão, materiais de impressão, caracteres de impressão, clichés, branquetas para impressão, não em matérias têxteis, peças e acessórios para os mesmos, não incluídos
noutras classes; atlas, calendários, cartas geográficas, publicações (escritas); esferográficas e lápis, artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria com excepção
de artigos de papelaria em papel; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso
doméstico; material para artistas; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos), incluindo
livros didácticos, livros técnicos, revistas, instruções de reparação e/ou de utilização de
peças de veículos automóveis; matérias plásticas para a embalagem, incluídas na classe 16;
formulários, impressos, rolos de material de impressão e discos de diagrama para utilização em tacógrafos.

[540] 商標 Marca

:
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[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/11

011564838

聯盟商標 Marca Comunitária

17573

[210] 編號 N.º

:

N/077793

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

地址 Endereço

:

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

17

[511]

產品 Produtos

:

Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos nestas matérias e não incluídos
noutras classes; produtos em matérias plásticas (produtos semiacabados); matérias para
calafetar, vedar e isolar; tubos flexíveis (não metálicos); uniões de tubos flexíveis (não metálicas); armações para condutas (não metálicas); compensadores de borracha; juntas para
condutas; anéis vedantes, anilhas de vedação, membranas (não incluídos noutras classes);
cauchu (borracha) (líquido); balastro em borracha e sucedâneos da borracha para amortecimento de vibrações e abalos, destinadas à construção de carris; mantas absorventes de
óleo em borracha e sucedâneos da borracha; válvulas em borracha; vedantes para tejadilhos convertíveis, portas, janelas e compartimentos de motor; substâncias para estofos em
borracha ou em matérias plásticas; películas plásticas (excepto para embalagem), incluindo
películas para vedação e isolamento, películas para coberturas e lagos; foles, foles de passagem em borracha ou matérias plásticas para pontes de passageiros em aeroportos; peças
e acessórios para todos os produtos atrás referidos não incluídos noutras classes; borracha
para a recauchutagem dos pneus.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/11

011564838

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/077794

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

地址 Endereço

:

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Construção, serviços de instalação, serviços de oficinas automóvel, conversão, reparação,
assistência, montagem, desmontagem, manutenção, cuidados, limpeza e pintura de veículos (excepto para veículos aeroespaciais), motores (excepto para motores de veículos
aeroespaciais), travões, pneus e respectivas peças; reparação de veículos (excepto veículos
aeroespaciais) no âmbito da assistência em caso de avaria; recauchutagem de pneus; manutenção, montagem, reparação de aparelhos de avaliação de discos de diagrama, tacógrafos,
dispositivos de gravação de dados de acidentes, diários de bordo electrónicos, aparelhos e
instrumentos de teste e diagnóstico; instalação, manutenção e reparação de máquinas e peças de máquinas; instalação, manutenção e reparação de cintas transportadoras e sistemas
de transporte; serviços de instalação, reparação e manutenção de sistemas de dados.
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[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/11

011564838

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/077795

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

地址 Endereço

:

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas usadas para trabalhar o metal, a madeira, a borracha e plásticos; para o fabrico,
reparação e desmontagem de veículos terrestres e marítimos; para a indústria química,
agrícola, mineira, têxtil, alimentar e de bebidas, construção e de embalagem; máquinas-ferramentas; máquinas de impressão; chapas de impressão; máquinas utilizadas no fabrico
de chapas de impressão; chapas de impressão (não sensíveis à luz); moldes de fundição sob
pressão (peças de máquinas); placas de impressão litográficas para máquinas de impressão;
motores e mecanismos (excepto para veículos terrestres e veículos aeroespaciais); peças
para motores e mecanismos de todos os tipos, incluindo motores eléctricos e respectivas
peças (excepto para veículos terrestres e veículos aeroespaciais); unidades de comando
para motores e mecanismos (excepto para veículos aeroespaciais); arrancadores eléctricos
para motores e mecanismos (excepto para veículos terrestres e veículos aeroespaciais);
geradores eléctricos accionados por motores (excepto para veículos terrestres e veículos
aeroespaciais), cilindros principais: motores eléctricos (excepto para veículos terrestres e
veículos aeroespaciais) e bombas (máquinas); accionadores de motor (válvulas de estrangulamento, reguladores de marcha em vazio, accionadores lineares, válvulas de regulação
do ar, motores de regulação por abas de ventilação, válvulas de recondução dos gases de
escape) excepto para veículos terrestres e veículos aeroespaciais; válvulas de injecção, agulhetas de injecção para motores (excepto para motores de veículos aeroespaciais); bombas
de combustível, tubagens de combustível; sistemas de injecção de combustível; velas de
ignição para motores de combustão (excepto para motores de veículos aeroespaciais); velas de aquecimento para motores diesel (excepto para motores de veículos aeroespaciais);
filtros de ar para motores, catalisadores para gases de escape; compressores [turbocompressores]; turbocompressores, unidades de comando para máquinas; dispositivos de ajuste
automáticos para peças de veículos, tais como assentos, janelas, espelhos, tejadilhos de
correr, válvulas de estrangulamento, veios de excêntricos; componentes de acoplamento e
transmissão de máquinas, incluindo embraiagens (excepto para veículos terrestres); correias de accionamento, correias de transmissão, correias trapezoidais, correias trapezoidais
estriadas, correias variadoras, correias dentadas, correias sincronizadas, correias corrugadas, correias dentadas duplas, correias planas, correias de elevação (peças de máquinas),
correias transportadoras; componentes da máquina, tais como molas, pistões de absorção
de choque, amortecedores de vibração; peças moldadas feitas de borracha e colagens de
borracha-metal para controle de vibração, incluídas na classe 7 (peças de máquinas); suportes de motores, suportes hidráulicos, amortecedores de vibração de torção, accionadores; todos os produtos supracitados não destinados a centrais de veículos aeroespaciais,
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motores de pistão de veículos aeroespaciais, motores de turbina de veículos aeroespaciais
e peças e comandos dos mesmos; válvulas (peças de máquinas ); correias transportadoras,
peças e acessórios para correias transportadoras; sistemas transportadores de pessoas não
incluídos noutras classes; pistolas de ar comprimido para pulverização com água, óleo, gás,
tinta e outras substâncias gasosas ou líquidas; acessórios metálicos (acessórios para pistolas
de pulverização ou pulverizadores ); aparelhos de elevação mecânicos para veículos; cortadores de relva (máquinas); equipamentos agrícolas não operados manualmente; máquinas
de venda automática.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/25

011602323

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/077796

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

地址 Endereço

:

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino, incluídos na classe 09; aparelhos e instrumentos de medição
(excepto para veículos aeroespaciais); sistemas eléctricos de regulação e de comando (excepto para veículos aeroespaciais), incluindo os respectivos processadores e sensores para
a direcção e o controlo de veículos, destinados a melhorar a segurança e a estabilidade de
condução, bem como o conforto ao nível do amortecimento e do ruído; sistemas eléctricos
de regulação e de comando (excepto para veículos aeroespaciais), incluindo os respectivos
processadores e sensores para a regulação e o comando de travões, pedais de acelerador,
transmissões, chassis e suspensões e emissões de gases de escape; reguladores de voltagem
para veículos; dispositivos de comando automáticos para veículos (excepto veículos aeroespaciais); sistemas de direcção assistida eléctricos e electro-hidráulicos (excepto para veículos aeroespaciais); amperímetros, voltímetros, ohmímetros, manómetros, termómetros,
velocímetros (excepto para veículos aeroespaciais); bússolas, acidómetros, níveis de bolha,
balanças; termóstatos (excepto para veículos aeroespaciais); aparelhos de gestão de motores, aparelhos de regulação do ralenti (excepto veículos aeroespaciais); sistemas de gestão
de dados, dispositivos de processamento de dados; dispositivos e instrumentos de medição,
de aviso e de indicação de distâncias, de controlo do peso do eixo, de aceleração, de velocidade, de rotações do motor, de binários, de velocidade de rotação, de pressão, de nível, de
depósitos de líquidos (em especial de depósitos de combustível e de água de limpa-vidros),
de altitude, de temperatura do líquido de refrigeração, da pressão de carga, da potência,
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da qualidade do ar, de massas de ar, do nível de óleo, da pressão de óleo, da posição, de
suportes do leme, da temperatura, de percursos, de trajectos, do vento e da profundidade
da água (excepto para veículos aeroespaciais); dispositivos e instrumentos de aviso, de regulação e de indicação da distância (excepto para veículos aeroespaciais); radares (excepto
para veículos aeroespaciais); equipamento de monitorização de marcha atrás; sistemas auxiliares de parqueamento automático; aparelhos e instrumentos ópticos, acústicos e tácteis
para dispositivos de aviso anti-sonolência e sistemas de aviso e de indicação de velocidade;
dispositivos de medição de pressão dos pneus, dispositivos de enchimento dos pneus; aparelhos de indicação de manutenção, de desgaste, de medição do consumo, de manutenção, de
ensaio para oficinas; aparelhos para registar o tempo; dispositivos de gravação de dados de
acidentes; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade (excepto para veículos aeroespaciais); fusíveis
eléctricos, relés eléctricos, transmissores-receptores, sensores, accionadores (incluídos na
classe 09); detectores (excepto para veículos aeroespaciais); interruptores de pressão; reguladores; aparelhos de verificação do líquido dos travões; aparelhos de diagnóstico [não para
fins medicinais]; sistemas de monitorização e diagnóstico para motores e correias de accionamento de veículos (excepto para veículos aeroespaciais); lâmpadas de aviso para veículos;
bobinas de ignição; válvulas; lasers, não sendo para uso médico; baterias eléctricas e suas
peças, acumuladores e suas peças, baterias solares; células de combustível e suas peças,
carregadores de baterias eléctricas; alarmes; dispositivos de alarme anti-roubo; detectores
anti-roubo; dispositivos eléctricos de abertura e de fecho para veículos automóveis, incluindo dispositivos de comando, elementos de controlo e motores eléctricos; sistemas de fecho
centralizado; imobilizadores electrónicos para veículos automóveis; aparelhos de controlo
remoto; sistemas de telecomando de fechos centralizados; aparelhos de determinação da
posição, de determinação de rotas, de gestão de tráfego (excepto para veículos aeroespaciais); instrumentos de navegação; aparelhos de navegação para veículos; dispositivos GPS
(excepto para veículos aeroespaciais); sistemas de depósitos de combustível para veículos
automóveis; equipamento para processamento de dados, computadores, incluindo agendas
electrónicas, aparelhos de fax, monitores, periféricos de computador, calculadoras de bolso, software e programas de computador gravados; aparelhos e instrumentos de indicação
analógicos e digitais, eléctricos, electrónicos, optoelectrónicos e mecânicos (excepto para
veículos aeroespaciais); aparelhos para a transmissão e a reprodução de imagens; aparelhos
de visualização eléctricos ou electrónicos; equipamento de visualização, módulos de visualização, elementos de visualização, painéis de indicação, mostradores, monitores, ecrãs,
ecrãs de cristais líquidos, aparelhos com ecrãs de cristais líquidos, ecrãs planos, ecrãs e
monitores de vídeo; ecrãs tácteis; aparelhos para o registo, a recepção, a transmissão e a
reprodução de sinais analógicos e/ou digitais, bem como de imagens e som, antenas, aparelhos de rádio, televisores, aparelhos telefónicos, incluindo videotelefones; kits de mãos
livres para telefones; equipamento de salvamento, especificamente jangadas de salvamento,
escadas de salvamento, redes de salvamento, lonas de salvamento, cintos de salvamento,
bóias de salvamento, coletes salva-vidas, extintores; lentes de contacto, óculos, estojos para
óculos, binóculos, lupas ópticas, óculos de sol, triângulos de sinalização de avaria para veículos; aparelhos de projecção, câmaras cinematográficas, câmaras fotográficas, aparelhos
de reprodução fotográfica, aparelhos electrónicos de tradução, aparelhos de bolso electrónicos de tradução, películas impressionadas, suportes de registo magnético, electrónico e
óptico, com excepção de películas não impressionadas, discos acústicos incluindo cartões
magnéticos, cartões de circuitos integrados (cartões inteligentes), cartões telefónicos, mecanismos para aparelhos de pré-pagamento incluindo distribuidores automáticos, máquinas
de distribuição de dinheiro; caixas registadoras, máquinas de computação; células fotovoltaicas; fotocélulas; aparelhos para o controlo de presenças.

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/25

011602323

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/077797

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

地址 Endereço

:

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

17577

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Veículos de locomoção por terra e/ou por água; peças e acessórios para veículos de locomoção por terra e/ou por água, incluídos na classe 12; motores para veículos terrestres; accionadores de motor (válvulas de estrangulamento, reguladores de marcha em vazio, accionadores lineares, válvulas de regulação do ar, motores de regulação por abas de ventilação,
válvulas de recondução dos gases de escape); instrumentos de indicação combinada, cockpits de veículos terrestres, painéis de instrumentos, consolas centrais; pneus, câmaras-de-ar para pneumáticos, rodas, jantes, bandas de rodagem para a rechapagem [ou recauchutagem] de pneus, tampões de rodas, tiras para jantes, materiais e kits de reparação de pneus
e câmaras-de-ar não incluídos noutras classes; válvulas de pneus para veículos; chassis e
respectivas peças incluídos na classe 12; chassis e suspensões com e sem sistemas de regulação; travões electrónicos, hidráulicos, electromecânicos, electro-hidráulicos e mecânicos
para veículos; peças e acessórios para travões electrónicos, hidráulicos, electromecânicos,
electro-hidráulicos e mecânicos para veículos; cilindros de travão, calços de travão, pinças
de travão, discos de travão, pastilhas de travão, tubos do sistema de travagem; sistemas mecânicos e hidráulicos de comando e regulação, não incluídos noutras classes; sistemas de
direcções electromecânicas e electro-hidráulicas com e sem regulação, e respectivas peças,
direcções assistidas hidraulicamente, colunas de direcção, sistemas de direcção; accionadores eléctricos, electrónicos e mecânicos, veios de transmissão e motores eléctricos (excepto
para veículos aeroespaciais); dispositivos de segurança para veículos automóveis incluídos
na classe 12; airbags, pré-tensores dos cintos de segurança e respectivas peças e acessórios
incluídos na classe 12; uniões de eixos e mecanismos de transmissão, incluindo embraiagens para veículos terrestres; amortecedores e molas activas e passivas, com e sem sistemas
de regulação para veículos, rodas e respectivas peças, em especial molas pneumáticas ou
molas a gás; unidades de fornecimento de ar para sistemas de suspensão pneumática; amortecedores e molas amortecedoras para veículos; molas de amortecedores para veículos, molas de suspensão para veículos; amortecedores de vibrações e amortecedores de vibrações
de torção (excepto enquanto componentes de motores de veículos terrestres) para veículos;
motores de veículos, dispositivos de direcção; cabinas de veículos e bancos de condutor;
suportes hidráulicos enquanto componentes de veículos, incluídos na classe 12; eixos e
módulos de eixos, guarnições de eixo, membranas; correias de accionamento, correias de
transmissão, não incluídas noutras classes; tubos de arrefecimento, de aquecimento, de
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travão, de combustível, de ar de alimentação, de óleo e hidráulicos enquanto componentes e acessórios de veículos, incluídos na classe 12; revestimentos interiores de veículos;
coberturas de airbags; revestimentos para painéis de instrumentos; estofos interiores para
veículos; assentos para veículos automóveis; isqueiros para automóveis; barras transversais
do cockpit; postos de condução, cabinas de condução; bocais de ventilação, elementos de
condução do ar e condutas de ar; sistemas limpa-pára-brisas e limpa-faróis para veículos
bem como depósitos, bocais, tubos flexíveis, uniões de mangueiras, bombas, dispositivos
de aquecimento e válvulas para os mesmos; sistemas limpa-pára-brisas e limpa-faróis; sistemas de elevadores e de posicionamento de vidros de janelas para veículos; comandos e
accionamentos de tejadilhos convertíveis, tejadilhos de correr e dispositivos de protecção
solar; foles de passagem em borracha ou matérias plásticas para veículos sobre carris e autocarros articulados.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/25

011602323

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/077798

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

地址 Endereço

:

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Produtos de impressão, materiais de impressão, caracteres de impressão, clichés, branquetas para impressão, não em matérias têxteis, peças e acessórios para os mesmos, não incluídos
noutras classes; atlas, calendários, cartas geográficas, publicações (escritas); esferográficas e lápis, artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria com excepção
de artigos de papelaria em papel; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso
doméstico; material para artistas; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (com excepção dos aparelhos), incluindo
livros didácticos, livros técnicos, revistas, instruções de reparação e/ou de utilização de
peças de veículos automóveis; matérias plásticas para a embalagem, incluídas na classe 16;
formulários, impressos, rolos de material de impressão e discos de diagrama para utilização em tacógrafos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/25

011602323

聯盟商標 Marca Comunitária
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[210] 編號 N.º

:

N/077799

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

地址 Endereço

:

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

17

[511]

產品 Produtos

:

17579

Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos nestas matérias e não incluídos
noutras classes; produtos em matérias plásticas (produtos semiacabados); matérias para
calafetar, vedar e isolar; tubos flexíveis (não metálicos); uniões de tubos flexíveis (não metálicas); armações para condutas (não metálicas); compensadores de borracha; juntas para
condutas; anéis vedantes, anilhas de vedação, membranas (não incluídos noutras classes);
cauchu (borracha) (líquido); balastro em borracha e sucedâneos da borracha para amortecimento de vibrações e abalos, destinadas à construção de carris; mantas absorventes de
óleo em borracha e sucedâneos da borracha; válvulas em borracha; vedantes para tejadilhos convertíveis, portas, janelas e compartimentos de motor; substâncias para estofos em
borracha ou em matérias plásticas; películas plásticas (excepto para embalagem), incluindo
películas para vedação e isolamento, películas para coberturas e lagos; foles, foles de passagem em borracha ou matérias plásticas para pontes de passageiros em aeroportos; peças
e acessórios para todos os produtos atrás referidos não incluídos noutras classes; borracha
para a recauchutagem dos pneus.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/25

011602323

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/077800

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

地址 Endereço

:

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Construção, serviços de instalação, serviços de oficinas automóvel, conversão, reparação,
assistência, montagem, desmontagem, manutenção, cuidados, limpeza e pintura de veículos (excepto para veículos aeroespaciais), motores (excepto para motores de veículos
aeroespaciais), travões, pneus e respectivas peças; reparação de veículos (excepto veículos
aeroespaciais) no âmbito da assistência em caso de avaria; recauchutagem de pneus; manutenção, montagem, reparação de aparelhos de avaliação de discos de diagrama, tacógrafos,
dispositivos de gravação de dados de acidentes, diários de bordo electrónicos, aparelhos e
instrumentos de teste e diagnóstico; instalação, manutenção e reparação de máquinas e peças de máquinas; instalação, manutenção e reparação de cintas transportadoras e sistemas
de transporte; serviços de instalação, reparação e manutenção de sistemas de dados.
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[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:
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日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/25

011602323

聯盟商標 Marca Comunitária

[210] 編號 N.º

:

N/077801

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Fashion TV LLC.

地址 Endereço

:

3250 Mary Street, Suite 100, Miami, FL33133, United States

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

電視播放；有綫電視播放。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077802

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Fashion TV LLC.

地址 Endereço

:

3250 Mary Street, Suite 100, Miami, FL33133, United States

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

電視播放；有綫電視播放。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077803

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

浙江艾美家居有限公司

地址 Endereço

:

中國浙江省衢州市衢江區海力大道6號辦公樓二樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

傢俱；非金屬桶；木、蠟、石膏或塑料藝術品；傢俱門；軟墊；工作台；室內百葉窗簾（傢俱）；草
編織物（草席除外）；相框；傢俱用非金屬附件。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077804

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

浙江潘氏傢俱有限公司

地址 Endereço

:

中國浙江省衢州市衢江區海力大道6號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

17581

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

傢俱；非金屬桶；木、蠟、石膏或塑料藝術品；傢俱門；軟墊；工作台；室內百葉窗簾（傢俱）；草
編織物（草席除外）；相框；傢俱用非金屬附件。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077805

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

第一決定股份有限公司

:

俄羅斯聯邦莫斯科克羅格維斯基街4號樓263室

Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Pervoe reshenie»
地址 Endereço

Kom. 263, D. 4, Gorokhovskiy Per., Moscow, 105064, Russian Federation
國籍 Nacionalidade

:

俄羅斯聯邦 Russa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

研磨材料；琥珀（香水）；家用除垢劑；家用抗靜電劑；口氣清新噴灑劑；刮面石（收斂劑）；磨
光石；砂紙；金剛砂紙；拋光用紙；化妝用礦脂；化妝棉；化妝用棉籤；棉籤（化妝用具）；芳香
劑（香精油）；蛋糕調味品（香精油）；飲料用調味品（香精油）；使亞麻布發香用香粉；帶香味
的水；漂白水；洗衣浸泡劑；薰衣草水；花露水；洗衣用蠟；地板蠟；拼花地板蠟；鬍鬚用蠟；潤
鬚蠟；裁縫用蠟；家用或地板用拋光劑；鞋綫蠟；鞋蠟；鞋匠用蠟；天芥菜精；香草醇；個人用除
臭劑；香木；香水；擋風玻璃清洗劑；化妝用油脂；清潔用火山灰；香料；化妝用裝飾變色劑；紫
羅酮（香水）；磨光用石頭；畫眉鉛筆；化妝筆；碳化矽（研磨料）；金屬碳化物（研磨料）；明礬
石（收斂劑）；拋光用矽藻石；假睫毛黏膠；假髮黏合劑；洗滌用皂樹皮；金剛砂（研磨用）；洗
衣用上藍劑；上藍劑（洗衣用）；鬍鬚染料；梳妝用顏料；化妝染料；洗衣用漿粉；洗衣用澱粉；
化妝用雪花膏；皮膚增白霜；皮革膏；皮革用蠟；擦銀器粉末；擦銀器的粉末；香；噴髮膠；指甲
油；指甲擦光劑；剃鬚後用液；洗髮液；化妝洗液；美容面膜；製香料香水用油；化妝用油；化妝
用油脂；香精油；杉木香精油；檸檬香精油；清潔用油；香檸檬油；冬青油；茉莉油；薰衣草油；
杏仁油；玫瑰油；除蠟用松節油；化妝用黏合劑；白堊粉；清潔用白堊；化妝用杏仁乳；潔膚乳
液；麝香（香料）；肥皂；消毒皂；除臭皂；剃鬚皂；紡織品上光皂；肥皂（塊）；香皂；藥皂；防汗
皂；汗足皂；杏仁肥皂；香料用薄荷；成套化妝品；金剛砂；假指甲；古龍水（科隆香水）；花香料
原料；拋光乳膏；上光蠟；磨剃刀皮帶用軟膏；牙膏；浮石；化妝用過氧化氫；摩擦用布；金剛砂
布；砂布；玻璃砂布；口紅；化妝用潤髮脂；修面劑；洗澡用化妝品；梳妝用品；毛髮捲曲劑；燙
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髮劑；浸洗衣服製劑；洗衣浸泡劑；研磨劑；磨利製劑；光滑劑（上漿）；皮革漂白製劑；假牙用
拋光劑；磨光製劑；拋光製劑；擦亮用劑；非醫用漱口劑；減肥用化妝品；洗衣上光劑；洗滌上
光粉；洗衣用織物柔軟劑；漂白劑（洗衣）；洗衣用漂白劑；洗滌劑；洗衣劑；乾洗劑；化妝品清
洗劑；去色劑；去顏料製劑；去漆劑；除指甲油製劑；地蠟清除劑（刷淨劑）；除銹製劑；指甲護
劑；清潔製劑；假牙清洗劑；牆紙洗滌劑；疏通下水道製劑；家用亮色化學品（洗衣用）；家庭洗
衣用亮色化學品；化妝粉；金鋼鋁（研磨料）；擦洗溶液；假睫毛；浸化妝品的薄紙；黃樟油精；
脫脂用松節油；乾花瓣與香料混合物（香料）；漂白碱；清洗用洗滌碱；非醫用沐浴鹽；漂白鹽；
皮革防腐劑（拋光劑）；皮革保護劑（上光）；薰香製劑（香料）；氨水（揮發性碱）（去污劑）；
揮發碱（氨水）（去污劑）；化妝用收斂劑；眉毛化妝品；去污劑；化妝劑；防曬劑；曬黑製劑（化
妝品）；染髮劑；燙髮中和劑；睫毛用化妝製劑；脫毛製劑；除汗毛用蠟；護膚用化妝劑；鞋油；
擦鞋膏；鞋擦亮劑；化妝品；動物用化妝品；染睫毛油；非生產操作用、非醫用的去污劑；非生產
過程中用的脫脂劑；化妝用漂白劑（脫色劑）；防汗劑（化妝品）；梳妝用滑石粉；萜烯烴（芳香
油）；洗髮劑；寵物用香波；玻璃砂紙；剛玉砂紙；蘇打碱液；花精（香料）；含醚香料；八角茴香
香精；薄荷油（芳香油）。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077806

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

第一決定股份有限公司
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Pervoe reshenie»

地址 Endereço

:

俄羅斯聯邦莫斯科克羅格維斯基街4號樓263室
Kom. 263, D. 4, Gorokhovskiy Per., Moscow, 105064, Russian Federation

國籍 Nacionalidade

:

俄羅斯聯邦 Russa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

研磨材料；琥珀（香水）；家用除垢劑；家用抗靜電劑；口氣清新噴灑劑；刮面石（收斂劑）；磨
光石；砂紙；金剛砂紙；拋光用紙；化妝用礦脂；化妝棉；化妝用棉籤；棉籤（化妝用具）；芳香
劑（香精油）；蛋糕調味品（香精油）；飲料用調味品（香精油）；使亞麻布發香用香粉；帶香味
的水；漂白水；洗衣浸泡劑；薰衣草水；花露水；洗衣用蠟；地板蠟；拼花地板蠟；鬍鬚用蠟；潤
鬚蠟；裁縫用蠟；家用或地板用拋光劑；鞋綫蠟；鞋蠟；鞋匠用蠟；天芥菜精；香草醇；個人用除
臭劑；香木；香水；擋風玻璃清洗劑；化妝用油脂；清潔用火山灰；香料；化妝用裝飾變色劑；紫
羅酮（香水）；磨光用石頭；畫眉鉛筆；化妝筆；碳化矽（研磨料）；金屬碳化物（研磨料）；明礬
石（收斂劑）；拋光用矽藻石；假睫毛黏膠；假髮黏合劑；洗滌用皂樹皮；金剛砂（研磨用）；洗
衣用上藍劑；上藍劑（洗衣用）；鬍鬚染料；梳妝用顏料；化妝染料；洗衣用漿粉；洗衣用澱粉；
化妝用雪花膏；皮膚增白霜；皮革膏；皮革用蠟；擦銀器粉末；擦銀器的粉末；香；噴髮膠；指甲
油；指甲擦光劑；剃鬚後用液；洗髮液；化妝洗液；美容面膜；製香料香水用油；化妝用油；化妝
用油脂；香精油；杉木香精油；檸檬香精油；清潔用油；香檸檬油；冬青油；茉莉油；薰衣草油；
杏仁油；玫瑰油；除蠟用松節油；化妝用黏合劑；白堊粉；清潔用白堊；化妝用杏仁乳；潔膚乳
液；麝香（香料）；肥皂；消毒皂；除臭皂；剃鬚皂；紡織品上光皂；肥皂（塊）；香皂；藥皂；防汗
皂；汗足皂；杏仁肥皂；香料用薄荷；成套化妝品；金剛砂；假指甲；古龍水（科隆香水）；花香料
原料；拋光乳膏；上光蠟；磨剃刀皮帶用軟膏；牙膏；浮石；化妝用過氧化氫；摩擦用布；金剛砂
布；砂布；玻璃砂布；口紅；化妝用潤髮脂；修面劑；洗澡用化妝品；梳妝用品；毛髮捲曲劑；燙
髮劑；浸洗衣服製劑；洗衣浸泡劑；研磨劑；磨利製劑；光滑劑（上漿）；皮革漂白製劑；假牙用
拋光劑；磨光製劑；拋光製劑；擦亮用劑；非醫用漱口劑；減肥用化妝品；洗衣上光劑；洗滌上
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光粉；洗衣用織物柔軟劑；漂白劑（洗衣）；洗衣用漂白劑；洗滌劑；洗衣劑；乾洗劑；化妝品清
洗劑；去色劑；去顏料製劑；去漆劑；除指甲油製劑；地蠟清除劑（刷淨劑）；除銹製劑；指甲護
劑；清潔製劑；假牙清洗劑；牆紙洗滌劑；疏通下水道製劑；家用亮色化學品（洗衣用）；家庭洗
衣用亮色化學品；化妝粉；金鋼鋁（研磨料）；擦洗溶液；假睫毛；浸化妝品的薄紙；黃樟油精；
脫脂用松節油；乾花瓣與香料混合物（香料）；漂白碱；清洗用洗滌碱；非醫用沐浴鹽；漂白鹽；
皮革防腐劑（拋光劑）；皮革保護劑（上光）；薰香製劑（香料）；氨水（揮發性碱）（去污劑）；
揮發碱（氨水）（去污劑）；化妝用收斂劑；眉毛化妝品；去污劑；化妝劑；防曬劑；曬黑製劑（化
妝品）；染髮劑；燙髮中和劑；睫毛用化妝製劑；脫毛製劑；除汗毛用蠟；護膚用化妝劑；鞋油；
擦鞋膏；鞋擦亮劑；化妝品；動物用化妝品；染睫毛油；非生產操作用、非醫用的去污劑；非生產
過程中用的脫脂劑；化妝用漂白劑（脫色劑）；防汗劑（化妝品）；梳妝用滑石粉；萜烯烴（芳香
油）；洗髮劑；寵物用香波；玻璃砂紙；剛玉砂紙；蘇打碱液；花精（香料）；含醚香料；八角茴香
香精；薄荷油（芳香油）。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077807

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

第一決定股份有限公司

:

俄羅斯聯邦莫斯科克羅格維斯基街4號樓263室

Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Pervoe reshenie»
地址 Endereço

Kom. 263, D. 4, Gorokhovskiy Per., Moscow, 105064, Russian Federation
國籍 Nacionalidade

:

俄羅斯聯邦 Russa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

研磨材料；琥珀（香水）；家用除垢劑；家用抗靜電劑；口氣清新噴灑劑；刮面石（收斂劑）；磨
光石；砂紙；金剛砂紙；拋光用紙；化妝用礦脂；化妝棉；化妝用棉籤；棉籤（化妝用具）；芳香
劑（香精油）；蛋糕調味品（香精油）；飲料用調味品（香精油）；使亞麻布發香用香粉；帶香味
的水；漂白水；洗衣浸泡劑；薰衣草水；花露水；洗衣用蠟；地板蠟；拼花地板蠟；鬍鬚用蠟；潤
鬚蠟；裁縫用蠟；家用或地板用拋光劑；鞋綫蠟；鞋蠟；鞋匠用蠟；天芥菜精；香草醇；個人用除
臭劑；香木；香水；擋風玻璃清洗劑；化妝用油脂；清潔用火山灰；香料；化妝用裝飾變色劑；紫
羅酮（香水）；磨光用石頭；畫眉鉛筆；化妝筆；碳化矽（研磨料）；金屬碳化物（研磨料）；明礬
石（收斂劑）；拋光用矽藻石；假睫毛黏膠；假髮黏合劑；洗滌用皂樹皮；金剛砂（研磨用）；洗
衣用上藍劑；上藍劑（洗衣用）；鬍鬚染料；梳妝用顏料；化妝染料；洗衣用漿粉；洗衣用澱粉；
化妝用雪花膏；皮膚增白霜；皮革膏；皮革用蠟；擦銀器粉末；擦銀器的粉末；香；噴髮膠；指甲
油；指甲擦光劑；剃鬚後用液；洗髮液；化妝洗液；美容面膜；製香料香水用油；化妝用油；化妝
用油脂；香精油；杉木香精油；檸檬香精油；清潔用油；香檸檬油；冬青油；茉莉油；薰衣草油；
杏仁油；玫瑰油；除蠟用松節油；化妝用黏合劑；白堊粉；清潔用白堊；化妝用杏仁乳；潔膚乳
液；麝香（香料）；肥皂；消毒皂；除臭皂；剃鬚皂；紡織品上光皂；肥皂（塊）；香皂；藥皂；防汗
皂；汗足皂；杏仁肥皂；香料用薄荷；成套化妝品；金剛砂；假指甲；古龍水（科隆香水）；花香料
原料；拋光乳膏；上光蠟；磨剃刀皮帶用軟膏；牙膏；浮石；化妝用過氧化氫；摩擦用布；金剛砂
布；砂布；玻璃砂布；口紅；化妝用潤髮脂；修面劑；洗澡用化妝品；梳妝用品；毛髮捲曲劑；燙
髮劑；浸洗衣服製劑；洗衣浸泡劑；研磨劑；磨利製劑；光滑劑（上漿）；皮革漂白製劑；假牙用
拋光劑；磨光製劑；拋光製劑；擦亮用劑；非醫用漱口劑；減肥用化妝品；洗衣上光劑；洗滌上
光粉；洗衣用織物柔軟劑；漂白劑（洗衣）；洗衣用漂白劑；洗滌劑；洗衣劑；乾洗劑；化妝品清
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洗劑；去色劑；去顏料製劑；去漆劑；除指甲油製劑；地蠟清除劑（刷淨劑）；除銹製劑；指甲護
劑；清潔製劑；假牙清洗劑；牆紙洗滌劑；疏通下水道製劑；家用亮色化學品（洗衣用）；家庭洗
衣用亮色化學品；化妝粉；金鋼鋁（研磨料）；擦洗溶液；假睫毛；浸化妝品的薄紙；黃樟油精；
脫脂用松節油；乾花瓣與香料混合物（香料）；漂白碱；清洗用洗滌碱；非醫用沐浴鹽；漂白鹽；
皮革防腐劑（拋光劑）；皮革保護劑（上光）；薰香製劑（香料）；氨水（揮發性碱）（去污劑）；
揮發碱（氨水）（去污劑）；化妝用收斂劑；眉毛化妝品；去污劑；化妝劑；防曬劑；曬黑製劑（化
妝品）；染髮劑；燙髮中和劑；睫毛用化妝製劑；脫毛製劑；除汗毛用蠟；護膚用化妝劑；鞋油；
擦鞋膏；鞋擦亮劑；化妝品；動物用化妝品；染睫毛油；非生產操作用、非醫用的去污劑；非生產
過程中用的脫脂劑；化妝用漂白劑（脫色劑）；防汗劑（化妝品）；梳妝用滑石粉；萜烯烴（芳香
油）；洗髮劑；寵物用香波；玻璃砂紙；剛玉砂紙；蘇打碱液；花精（香料）；含醚香料；八角茴香
香精；薄荷油（芳香油）。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077808

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

第一決定股份有限公司
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Pervoe reshenie»

地址 Endereço

:

俄羅斯聯邦莫斯科克羅格維斯基街4號樓263室

國籍 Nacionalidade

:

俄羅斯聯邦 Russa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

研磨材料；琥珀（香水）；家用除垢劑；家用抗靜電劑；口氣清新噴灑劑；刮面石（收斂劑）；磨

Kom. 263, D. 4, Gorokhovskiy Per., Moscow, 105064, Russian Federation

光石；砂紙；金剛砂紙；拋光用紙；化妝用礦脂；化妝棉；化妝用棉籤；棉籤（化妝用具）；芳香
劑（香精油）；蛋糕調味品（香精油）；飲料用調味品（香精油）；使亞麻布發香用香粉；帶香味
的水；漂白水；洗衣浸泡劑；薰衣草水；花露水；洗衣用蠟；地板蠟；拼花地板蠟；鬍鬚用蠟；潤
鬚蠟；裁縫用蠟；家用或地板用拋光劑；鞋綫蠟；鞋蠟；鞋匠用蠟；天芥菜精；香草醇；個人用除
臭劑；香木；香水；擋風玻璃清洗劑；化妝用油脂；清潔用火山灰；香料；化妝用裝飾變色劑；紫
羅酮（香水）；磨光用石頭；畫眉鉛筆；化妝筆；碳化矽（研磨料）；金屬碳化物（研磨料）；明礬
石（收斂劑）；拋光用矽藻石；假睫毛黏膠；假髮黏合劑；洗滌用皂樹皮；金剛砂（研磨用）；洗
衣用上藍劑；上藍劑（洗衣用）；鬍鬚染料；梳妝用顏料；化妝染料；洗衣用漿粉；洗衣用澱粉；
化妝用雪花膏；皮膚增白霜；皮革膏；皮革用蠟；擦銀器粉末；擦銀器的粉末；香；噴髮膠；指甲
油；指甲擦光劑；剃鬚後用液；洗髮液；化妝洗液；美容面膜；製香料香水用油；化妝用油；化妝
用油脂；香精油；杉木香精油；檸檬香精油；清潔用油；香檸檬油；冬青油；茉莉油；薰衣草油；
杏仁油；玫瑰油；除蠟用松節油；化妝用黏合劑；白堊粉；清潔用白堊；化妝用杏仁乳；潔膚乳
液；麝香（香料）；肥皂；消毒皂；除臭皂；剃鬚皂；紡織品上光皂；肥皂（塊）；香皂；藥皂；防汗
皂；汗足皂；杏仁肥皂；香料用薄荷；成套化妝品；金剛砂；假指甲；古龍水（科隆香水）；花香料
原料；拋光乳膏；上光蠟；磨剃刀皮帶用軟膏；牙膏；浮石；化妝用過氧化氫；摩擦用布；金剛砂
布；砂布；玻璃砂布；口紅；化妝用潤髮脂；修面劑；洗澡用化妝品；梳妝用品；毛髮捲曲劑；燙
髮劑；浸洗衣服製劑；洗衣浸泡劑；研磨劑；磨利製劑；光滑劑（上漿）；皮革漂白製劑；假牙用
拋光劑；磨光製劑；拋光製劑；擦亮用劑；非醫用漱口劑；減肥用化妝品；洗衣上光劑；洗滌上
光粉；洗衣用織物柔軟劑；漂白劑（洗衣）；洗衣用漂白劑；洗滌劑；洗衣劑；乾洗劑；化妝品清
洗劑；去色劑；去顏料製劑；去漆劑；除指甲油製劑；地蠟清除劑（刷淨劑）；除銹製劑；指甲護
劑；清潔製劑；假牙清洗劑；牆紙洗滌劑；疏通下水道製劑；家用亮色化學品（洗衣用）；家庭洗
衣用亮色化學品；化妝粉；金鋼鋁（研磨料）；擦洗溶液；假睫毛；浸化妝品的薄紙；黃樟油精；
脫脂用松節油；乾花瓣與香料混合物（香料）；漂白碱；清洗用洗滌碱；非醫用沐浴鹽；漂白鹽；
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皮革防腐劑（拋光劑）；皮革保護劑（上光）；薰香製劑（香料）；氨水（揮發性碱）（去污劑）；
揮發碱（氨水）（去污劑）；化妝用收斂劑；眉毛化妝品；去污劑；化妝劑；防曬劑；曬黑製劑（化
妝品）；染髮劑；燙髮中和劑；睫毛用化妝製劑；脫毛製劑；除汗毛用蠟；護膚用化妝劑；鞋油；
擦鞋膏；鞋擦亮劑；化妝品；動物用化妝品；染睫毛油；非生產操作用、非醫用的去污劑；非生產
過程中用的脫脂劑；化妝用漂白劑（脫色劑）；防汗劑（化妝品）；梳妝用滑石粉；萜烯烴（芳香
油）；洗髮劑；寵物用香波；玻璃砂紙；剛玉砂紙；蘇打碱液；花精（香料）；含醚香料；八角茴香
香精；薄荷油（芳香油）。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077809

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

潔膚乳液；香皂；非生產操作用、非醫用的去污劑；家用除垢劑；鞋油；皮革膏；擦鞋膏；鞋蠟；
磨光製劑；芳香劑（香精油）；花精（香料）；薰香製劑（香料）；口紅；化妝用棉簽；美容面膜；皮
膚增白霜；指甲油；化妝品；化妝棉；香水；護膚用化妝劑；口氣清新噴灑劑；乾花瓣與香料混合
物（香料）；動物用化妝品；空氣芳香劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077810

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

USB閃存盤；密碼磁卡；已編碼的磁卡；電子記事器；辦公室用打卡機；秤；尺（量器）；電子公
告牌；霓虹燈廣告牌；手機帶；唱片；錄像帶；照相機（攝影）；望遠鏡；隱形眼鏡；太陽鏡；眼鏡
掛繩；眼鏡；夾鼻眼鏡；隱形眼鏡盒；眼鏡盒；眼鏡鏈；電池；電鈴按鈕；防眩光眼鏡。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077811

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；手鐲（首飾）；胸針（首飾）；鏈（首飾）；項鏈（首飾）；領帶
夾；裝飾品（珠寶）；珠寶首飾；貴重金屬塑像；戒指（首飾）；耳環；帽飾品（貴重金屬）；鞋飾
品（貴重金屬）；領帶別針；別針（首飾）；鑰 匙圈（小飾物或短鏈飾物）；護身符（首飾）；袖口
鏈扣；手錶；鐘；貴重金屬小雕像；貴重金屬小塑像；手錶帶；鐘錶盒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077812

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

半加工或未加工皮革；裘皮；旅行箱；背包；錢包（錢夾）；海濱浴場用手提袋；手提包；旅行包；
皮製傢俱套；皮製系帶；傘；女用陽傘；手杖；寵物服裝；公文包；用於裝化妝用品的包（空的）；
運動包；製香腸用腸衣；購物袋；書包；旅行用具（皮件）；卡片盒（皮夾子）；野營手提袋；嬰兒
背袋；鑰匙盒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077813

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；連衣裙；外套；針織服裝；大衣；睡衣褲；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；化裝舞會用服裝；
鞋（腳上的穿着物）；涼鞋；滑雪靴；運動鞋；靴；睡眠用眼罩；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；
圍巾；女式披肩；腰帶；浴帽；暖腿套；修女頭巾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077814

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司
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地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

17587

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；手鐲（首飾）；胸針（首飾）；鏈（首飾）；項鏈（首飾）；領帶
夾；裝飾品（珠寶）；珠寶首飾；貴重金屬塑像；戒指（首飾）；耳環；帽飾品（貴重金屬）；鞋飾
品（貴重金屬）；別針（首飾）；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；護身符（首飾）；袖口鏈扣；手錶；
鐘。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077815

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

半加工或未加工皮革；裘皮；旅行箱；背包；錢包（錢夾）；海濱浴場用手提袋；手提包；旅行包；
皮製傢俱套；皮製系帶；傘；女用陽傘；手杖；寵物服裝；公文包；用於裝化妝用品的包（空的）；
運動包；卡片盒（皮夾子）；購物袋；書包。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077816

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；化裝舞會用服裝；鞋（腳上的穿着物）；涼鞋；滑雪靴；運
動鞋；靴；睡眠用眼罩；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；圍巾；女式披肩；腰帶；浴帽；暖腿套；
修女頭巾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077817

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

26

[511]

產品 Produtos

:

鞋帶；服裝花邊；袖子扣帶；綉花飾品；帽飾品（非貴重金屬）；衣服裝飾品；鬆緊帶；銀線製綉
品；綉金製品；花邊；髮夾；髮飾品；髮網；卷髮夾；衣扣；鞋扣；皮帶扣；假髮；服裝墊肩；亞麻
織品標記用交織字母飾片。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077818

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告宣傳；商業櫥窗布置；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；替他人
採購（替其他企業購買商品或服務）；計算機網絡上的在綫廣告；廣告版面設計；廣告片製作；
市場研究；組織商業或廣告交易會；外購服務（商業輔助）；為廣告宣傳目的組織時裝表演；特
許經營的商業管理；進出口代理；替他人推銷；市場營銷；演員的商業管理；運動員的商業管
理；尋找贊助；自動售貨機出租。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077819

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

潔膚乳液；香皂；非生產操作用、非醫用的去污劑；家用除垢劑；鞋油；皮革膏；擦鞋膏；鞋蠟；
磨光製劑；芳香劑（香精油）；花精（香料）；薰香製劑（香料）；口紅；化妝用棉簽；美容面膜；皮
膚增白霜；指甲油；化妝品；化妝棉；香水；護膚用化妝劑；口氣清新噴灑劑；乾花瓣與香料混合
物（香料）；動物用化妝品；空氣芳香劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077820

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

N.º 45 — 6-11-2013  
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[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

17589

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

USB閃存盤；密碼磁卡；已編碼的磁卡；電子記事器；辦公室用打卡機；秤；尺（量器）；電子公
告牌；霓虹燈廣告牌；手機帶；唱片；錄像帶；照相機（攝影）；望遠鏡；隱形眼鏡；太陽鏡；眼鏡
掛繩；眼鏡；夾鼻眼鏡；隱形眼鏡盒；眼鏡盒；眼鏡鏈；電池；電鈴按鈕；防眩光眼鏡。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077821

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；手鐲（首飾）；胸針（首飾）；鏈（首飾）；項鏈（首飾）；領帶
夾；裝飾品（珠寶）；珠寶首飾；貴重金屬塑像；戒指（首飾）；耳環；帽飾品（貴重金屬）；鞋飾
品（貴重金屬）；領帶別針；別針（首飾）；鑰 匙圈（小飾物或短鏈飾物）；護身符（首飾）；袖口
鏈扣；手錶；鐘；貴重金屬小雕像；貴重金屬小塑像；手錶帶；鐘錶盒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077822

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

半加工或未加工皮革；裘皮；旅行箱；背包；錢包（錢夾）；海濱浴場用手提袋；手提包；旅行包；
皮製傢俱套；皮製系帶；傘；女用陽傘；手杖；寵物服裝；公文包；用於裝化妝用品的包（空的）；
運動包；製香腸用腸衣；購物袋；書包；旅行用具（皮件）；卡片盒（皮夾子）；野營手提袋；嬰兒
背袋；鑰匙盒。

[540] 商標 Marca

:

澳門特別行政區公報——第二組——副刊
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[210] 編號 N.º

:

N/077823

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；連衣裙；外套；針織服裝；大衣；睡衣褲；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；化裝舞會用服裝；
鞋（腳上的穿着物）；涼鞋；滑雪靴；運動鞋；靴；睡眠用眼罩；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；
圍巾；女式披肩；腰帶；浴帽；暖腿套；修女頭巾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077824

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

潔膚乳液；香皂；非生產操作用、非醫用的去污劑；家用除垢劑；鞋油；皮革膏；擦鞋膏；鞋蠟；
磨光製劑；芳香劑（香精油）；花精（香料）；薰香製劑（香料）；口紅；化妝用棉簽；美容面膜；皮
膚增白霜；指甲油；化妝品；化妝棉；香水；護膚用化妝劑；口氣清新噴灑劑；乾花瓣與香料混合
物（香料）；動物用化妝品；空氣芳香劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077825

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

USB閃存盤；密碼磁卡；已編碼的磁卡；電子記事器；辦公室用打卡機；秤；尺（量器）；電子公
告牌；霓虹燈廣告牌；手機帶；唱片；錄像帶；照相機（攝影）；望遠鏡；隱形眼鏡；太陽鏡；眼鏡
掛繩；眼鏡；夾鼻眼鏡；隱形眼鏡盒；眼鏡盒；眼鏡鏈；電池；電鈴按鈕；防眩光眼鏡。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077826

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

17591

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；手鐲（首飾）；胸針（首飾）；鏈（首飾）；項鏈（首飾）；領帶
夾；裝飾品（珠寶）；珠寶首飾；貴重金屬塑像；戒指（首飾）；耳環；帽飾品（貴重金屬）；鞋飾
品（貴重金屬）；領帶別針；別針（首飾）；鑰 匙圈（小飾物或短鏈飾物）；護身符（首飾）；袖口
鏈扣；手錶；鐘；貴重金屬小雕像；貴重金屬小塑像；手錶帶；鐘錶盒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077827

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

半加工或未加工皮革；裘皮；旅行箱；背包；錢包（錢夾）；海濱浴場用手提袋；手提包；旅行包；
皮製傢俱套；皮製系帶；傘；女用陽傘；手杖；寵物服裝；公文包；用於裝化妝用品的包（空的）；
運動包；製香腸用腸衣；購物袋；書包；旅行用具（皮件）；卡片盒（皮夾子）；野營手提袋；嬰兒
背袋；鑰匙盒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077828

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

亞美投資有限公司

地址 Endereço

:

中國香港中環干諾道中19-20號馮氏大廈17樓

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；連衣裙；外套；針織服裝；大衣；睡衣褲；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；化裝舞會用服裝；
鞋（腳上的穿着物）；涼鞋；滑雪靴；運動鞋；靴；睡眠用眼罩；帽子（頭戴）；襪；手套（服裝）；
圍巾；女式披肩；腰帶；浴帽；暖腿套；修女頭巾。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077829

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

李康記荳品有限公司

地址 Endereço

:

澳門林茂海邊大馬路明海灣9樓D

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色，咖啡色，綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077830

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

MEB

地址 Endereço

:

81 Rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris, France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, vestuário em caxemira para homem, senhora e criança; tricots e roupa de malha; lingerie, roupa interior, pijamas, roupões, camisolas, saias, vestidos, ceroulas, calças,
casacos, casacos compridos, camisas, enxovais de bebé, gravatas, xailes, lenços, estolas,
cintos (vestuário), luvas (vestuário), gorros, chapelaria, bonés; peúgas, meias e collants; calçado (expceto calçado ortopédico), pantufas, calções de banho; vestuário desportivo, expceto
fatos de mergulho; vestuário impermeável.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077831

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Hartl Engineering & Marketing GmbH

地址 Endereço

:

Pem-Straβe 2, 4310 Mauthausen, Austria

國籍 Nacionalidade

:

奧地利 Austríaca

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

Maquinaria e ferramentas; apiloadores (máquinas); trituradores de pedra (máquinas); máquinas de extracção móveis; máquinas de corte para materiais de pedra; máquinas de processar pedras; escavadoras; perfuradoras (máquinas); partes, componentes, peças e acessórios para os artigos supramencionados; tudo incluído na classe 7.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077832

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[730] 申請人 Requerente

:

Hartl Engineering & Marketing GmbH

地址 Endereço

:

Pem-Straβe 2, 4310 Mauthausen, Austria

國籍 Nacionalidade

:

奧地利 Austríaca

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

Maquinaria e ferramentas; apiloadores (máquinas); trituradores de pedra (máquinas); máquinas de extracção móveis; máquinas de corte para materiais de pedra; máquinas de processar pedras; escavadoras; perfuradoras (máquinas); partes, componentes, peças e acessórios para os artigos supramencionados; tudo incluído na classe 7.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077836

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

Universal Entertainment Corporation

:

Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas
peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de
jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do
tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077837

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

FOOD CARE CO., LTD.

地址 Endereço

:

Dai-ichi Life Bldg, 3F, 4-3-14 Sagamihara, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken, 252-

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

5

-0231, Japan

[511]
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[511]

產品 Produtos

:
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Suplementos nutricionais; bebidas dietéticas adaptadas para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptada para fins medicinais; bebidas para bebés; alimentos para bebés; suplementos nutricionais para bebés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077838

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

FOOD CARE CO., LTD.

:

Dai-ichi Life Bldg, 3F, 4-3-14 Sagamihara, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken, 252-0231, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Suplementos nutricionais; bebidas dietéticas adaptadas para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptada para fins medicinais; bebidas para bebés; alimentos para bebés; suplementos nutricionais para bebés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077839

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

金馬知識產權控股有限公司
K&M Intellectual Holdings Limited

地址 Endereço

:

英國英屬維爾京群島路鎮海濱道日內瓦廣場郵政信箱3469
Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Leite em pó para bebés; alimentos para bebés e lactentes; cereais para bebés; sopas desidratadas para bebés; alimentos para bebés; alimentos para bebés feitos a partir de produtos
agrícolas; alimentos para bebés feitos a partir de produtos de origem animal; alimentos
para bebés feitos a partir de produtos marinhos; produtos alimentares para bebés; sopas
para bebés; preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para fins
medicinais; alimentos dietéticos e substâncias adaptadas para fins medicinais ou veterinários, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; emplastros;
matérias para chumbar os dentes; desinfectantes; produtos químicos para eliminar animais
nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077840

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

金馬知識產權控股有限公司

17595

K&M Intellectual Holdings Limited
地址 Endereço

:

英國英屬維爾京群島路鎮海濱道日內瓦廣場郵政信箱3469
Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Díodo emissor de luz (LED) e aparelhos para terapia com calor, quer portátil ou operados
a bateria ou electricamente ou de outro modo, para tratamento da pele, do acne, melhoramento da pigmentação, eliminação de bactérias, promoção da circulação, emagrecimento
e/ou tonificação muscular; aparelhos eléctricos de estimulação da pele para tratamentos da
pele e cuidados com a pele; aparelhos de terapia a baixa frequência; aparelhos para tratamentos de beleza e estética; aparelhos electro-estéticos para terapia da pele.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077841

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

金馬知識產權控股有限公司
K&M Intellectual Holdings Limited

地址 Endereço

:

英國英屬維爾京群島路鎮海濱道日內瓦廣場郵政信箱3469
Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

Queimadores aromáticos; aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor,
de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077842

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

金馬知識產權控股有限公司
K&M Intellectual Holdings Limited

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

英國英屬維爾京群島路鎮海濱道日內瓦廣場郵政信箱3469
Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Vinho; essências alcoólicas; bebidas espirituosas; extractos de fruta com álcool; licores; bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas).
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077844

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

山東玲瓏輪胎股份有限公司

地址 Endereço

:

中國山東省招遠市金龍路777號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

運載工具用輪胎；汽車輪胎；充氣外胎（輪胎）；運載工具用實心輪胎；翻新輪胎用胎面；充氣輪
胎；輪胎（運載工具用）；充氣輪胎的內胎；補內胎用黏膠補片；飛機輪胎。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077845

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

東莞市常平天天飲水有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省東莞市常平鎮北環路（木棆加油站對面）

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉；魚（非活）；肉罐頭；乾食用菌；醃製蔬菜；蛋；牛奶製品；食用油脂；食用果凍；以果蔬為主
的零食小吃。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、紅色、紫色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077846

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

東莞市常平天天飲水有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省東莞市常平鎮北環路（木棆加油站對面）

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡飲料；茶；糖；食品用糖蜜；穀粉製食品；人食用小麥胚芽；冰淇淋；發酵劑；調味料；食品
用香料（不包括含醚香料和香精油）。

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[540] 商標 Marca

17597

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、紅色、紫色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077847

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

東莞市常平天天飲水有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省東莞市常平鎮北環路（木棆加油站對面）

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

樹木；穀（穀 類）；植物；活動物；堅果（水果）；新鮮蔬菜；植物種子；動物食品；釀酒麥芽；動
物棲息用乾草。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、紅色、紫色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077848

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

東莞市常平天天飲水有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省東莞市常平鎮北環路（木棆加油站對面）

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

啤酒；水（飲料）；礦泉水（飲料）；餐用礦泉水；果汁冰水（飲料）；無酒精飲料；奶茶（非奶為
主）；豆類飲料；飲料製作配料；杏仁糖漿。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、紅色、紫色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077849

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

東莞市常平天天飲水有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省東莞市常平鎮北環路（木棆加油站對面）

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

薄荷酒；果酒（含酒精）；開胃酒；燒酒；蘋果酒；葡萄酒；白蘭地；威士忌；含水果酒精飲料；酒
精飲料濃縮汁。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、紅色、紫色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077850

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

東莞市常平天天飲水有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省東莞市常平鎮北環路（木棆加油站對面）

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

商業管理輔助；特許經營的商業管理；拍賣；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或
服務）；廣告；進出口代理；市場營銷；電話市場營銷；為零售目的在通訊媒體上展示商品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、紅色、紫色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077851

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

蜀海（北京）投資有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市大興區黃村鎮海鑫路8號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

調味料；佐料（調味品）；調味品；香辛料；辣椒（調味品）；調味醬汁。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077852

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

蜀海（北京）投資有限公司
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地址 Endereço

:

中國北京市大興區黃村鎮海鑫路8號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

餐館；餐廳；自助餐館。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077853

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

17599

:

四川芳心草園藝有限責任公司

地址 Endereço

:

中國成都市金牛區二環路北一段47號1-1幢5樓35號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

庭園設計；園藝；風景設計；樹木修剪；滅害蟲（為農業、園藝和林業目的）；為碳抵消目的植
樹；植物養護；芳香療法；休養所；美容院。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077856

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

廣州星匯投資有限公司

地址 Endereço

:

中國廣州市天河區金穗路8號2301D2室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

瓶裝燕窩；瓶裝冰糖燕窩；瓶裝冰糖紅棗燕窩；花旗參燕窩；瓶裝紅棗冰糖雪蛤糕；雞精；銀杏
葉雞精；花旗參雞精。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077857

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

泉州市銳力體育用品有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省泉州市經濟技術開發區德泰路崇榮街65號A幢紅孩兒公司車間四樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；足球鞋；鞋；帽子；襪；領帶；皮帶（服飾用）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077858

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

泉州市銳力體育用品有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省泉州市經濟技術開發區德泰路崇榮街65號A幢紅孩兒公司車間四樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；足球鞋；鞋；帽子；襪；領帶；皮帶（服飾用）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077859

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

泉州市銳力體育用品有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省泉州市經濟技術開發區德泰路崇榮街65號A幢紅孩兒公司車間四樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；足球鞋；鞋；帽子；襪；領帶；皮帶（服飾用）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077866

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

北大方正集團有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市海澱區成府路298號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖掃描記器電極用化學導體；人工授精用精液；消毒劑；隱形
眼鏡清潔劑；細菌培養媒介；嬰兒食品；淨化劑；殺蟲劑；消毒紙巾；牙科用研磨劑。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077867

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

北大方正集團有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市海澱區成府路298號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

17601

計算機；已錄製的計算機操作程序；計算機周邊設備；電腦軟件（錄製好的）；電子出版物（可
下載）；計算機程序（可下載軟件）；電話機；DVD 播放機；照相機（攝影）；光盤（音像）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077868

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

北大方正集團有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市海澱區成府路298號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

醫療器械和儀器；牙科設備；電療器械；失眠用催眠枕頭；奶瓶；非化學避孕用具；假肢；矯形
用物品；縫合材料；獸醫用器械和工具。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077869

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

北大方正集團有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市海澱區成府路298號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

保險；基金投資；藝術品估價；不動產代理；經紀；擔保；募集慈善基金；信托；典當；金融贊
助。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077870

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

北大方正集團有限公司
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地址 Endereço

:

中國北京市海澱區成府路298號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

醫療護理；療養院；美容院；獸醫輔助；園藝；眼鏡行；衛生設備出租；醫療診所；醫院。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077873

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

山東玲瓏輪胎股份有限公司

地址 Endereço

:

中國山東省招遠市金龍路777號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

運載工具用輪胎；汽車輪胎；充氣外胎（輪胎）；運載工具用實心輪胎；翻新輪胎用胎面；充氣輪
胎；輪胎（運載工具用）；充氣輪胎的內胎；補內胎用黏膠補片；飛機輪胎。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077874

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

特紐達柏翠西亞蘭博基尼公司
Tenuta Patrizia Lamborghini S.r.l.

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

意大利博洛尼亞韋亞安祖高士達228
Bologna(BO)Via Andrea Costa 228, Italy

果酒（含酒精）；蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；葡萄酒；利口酒；白蘭地；酒精飲料（啤酒除
外）；含水果酒精飲料；米酒; 汽酒；黃酒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077876

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

AVANTE INTERNATIONAL LIMITED

地址 Endereço

:

Unit D, 2B William Pickering Drive, Albany, Auckland 0632, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

嬰兒食品；嬰兒奶粉；嬰兒含乳麵粉；醫用白朊食品；礦物質食品補充劑；膳食纖維；飲食療法
用或藥用澱粉；飲食療法用或醫用穀類加工副產品；醫用營養食物；小麥胚芽膳食補充劑；酵
母膳食補充劑；蜂王漿膳食補充劑；葡萄糖膳食補充劑；藻酸鹽膳食補充劑；蛋白質膳食補充
劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077877

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

AVANTE INTERNATIONAL LIMITED

地址 Endereço

:

Unit D, 2B William Pickering Drive, Albany, Auckland 0632, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

牛奶；奶粉；牛奶製品；白朊牛奶；蛋白質牛奶；烹飪用牛奶發酵劑；可可牛奶（以奶為主）；牛
奶醬；製食用脂肪用脂肪物；豆奶（牛奶替代品）；奶油（奶製品）；牛奶飲料（以牛奶為主的）
。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077878

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

IGT

地址 Endereço

:

9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na Classe 28.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/08/03

86/028,034

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/077879

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

IGT

地址 Endereço

:

9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, Estados Unidos da América

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, designadamente, aparelhos ou dispositivos para receber e aceitar apostas, tudo incluído na Classe 28.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077880

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

SIDERUM S.R.L.

地址 Endereço

:

Via dell’Agricoltura, 25, 36016 Thiene(VI)- Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革與仿皮革、僅限本類的皮革相關產品；獸皮、皮張；行李箱與旅行包；雨傘與陽傘；拐杖；皮
鞭；馬具與馬鞍；寵物服飾；雨傘環零件；鞍架；馬鞍；匙包；鞍座；子彈帶；動物束帶；登山杖；
手杖；雨傘杖；化妝包（未附配件）；行李箱；輕便行李箱；嬰兒吊袋；運動包；鍊網錢包；皮革工
具包；錢包；皮革旅行包；馬勒；小轡；香腸原料；軍用皮帶；小山羊皮；遊戲包（狩獵配件）；公
事包；書包；皮革板；皮革或皮革板製的箱子；龍頭；皮革帶；動物項圈；馬項圈；皮覆（毛皮）；
馬毛毯；花邊（皮革）；皮帶；皮帶（馬鞍）；馬具帶；溜冰鞋帶；未加工或半加工皮革；馬蹄鐵；
翻轉使用皮帶；鼴鼠皮（仿皮革）；傘套；皮鞭；馬膝墊；皮箱；馬鞍蓋；馬鞍墊；皮革傢俱花邊；
線束配件；皮繩；仿皮革；拐杖柄；雨傘柄；行李箱把手；嬰兒吊袋；嬰兒揹巾；九尾邊；皮頤帶；
馬勒（馬具）；動物口套；陽傘；眼罩（馬具）；雨傘；毛皮；牛皮；油鞣革，清潔用途之外；毛皮；
動物腸衣；箍筋（橡膠零件）；名片盒（皮夾）；樂器盒；口袋夾；韁繩；購物袋；手提袋；傢俱皮
革覆蓋；糧袋；鼻袋（飼料袋）；包裝用皮製口袋；露營袋；海灘袋；旅行袋；攀岩袋；購物袋；滾
輪購物袋；皮箱活皮革板箱；硫化纖維盒；皮革帽盒；腰背（皮毛的一部份）；拐杖座；騎鞍；箍
筋；箍筋皮；雨傘或陽傘骨；雨傘或陽傘骨架；手提包骨架；拖索（馬具）；提箱；手提箱；公文
箱；旅遊用服裝袋；皮革閥門；背包。（全屬第18類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077884

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

地址 Endereço

:

Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113. Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de
póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077885

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

地址 Endereço

:

Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113. Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níques para o jogo; máquinas de jogo e de
póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077886

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

遲新杰
Chi, Xinjie

地址 Endereço

:

澳門黑沙環東方明珠街君悅灣第四座43樓D室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

醫用電熱墊，護理器械，醫用電刺激帶，醫用水床，醫用蒸薰設備。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，藍色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077887

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

杭州盛宏進出口有限公司

:

中國浙江省杭州市濱江區東流路88號2幢

HANGZHOU SUNHONG IMP & EXP CO., LTD.
地址 Endereço

No.88 Dongliu Road Binjiang District Hangzhou, China
國籍 Nacionalidade

:

17605

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，嬰兒全套衣，游泳衣，鞋，帽，襪，手套（服裝），圍巾，腰帶，婚紗。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077888

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09
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杭州盛宏進出口有限公司
HANGZHOU SUNHONG IMP & EXP CO., LTD.

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，嬰兒全套衣，游泳衣，鞋，帽，襪，手套（服裝），圍巾，腰帶，婚紗。

中國浙江省杭州市濱江區東流路88號2幢
No.88 Dongliu Road Binjiang District Hangzhou, China

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077889

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

杭州盛宏進出口有限公司
HANGZHOU SUNHONG IMP & EXP CO., LTD.

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，嬰兒全套衣，游泳衣，鞋，帽，襪，手套（服裝），圍巾，腰帶，婚紗。

中國浙江省杭州市濱江區東流路88號2幢
No.88 Dongliu Road Binjiang District Hangzhou, China

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077890

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

杭州盛宏進出口有限公司
HANGZHOU SUNHONG IMP & EXP CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國浙江省杭州市濱江區東流路88號2幢
No.88 Dongliu Road Binjiang District Hangzhou, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，嬰兒全套衣，游泳衣，鞋，帽，襪，手套（服裝），圍巾，腰帶，婚紗。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077891

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

珠海好印寶打印耗材有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省珠海市南屏科技工業園屏西五路3號二期廠房第二層

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

2

[511]

產品 Produtos

:

17607

著色劑；染料；飲料色素；印刷油墨；複印機用碳粉；計算機、打印機、文字處理機墨盒；激光打
印機墨盒；油漆；金屬用保護製劑；松香。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077892

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

FUJITSU TEN LIMITED

地址 Endereço

:

2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe 652-8510, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Altifalantes, suportes para altifalantes, «subwoofer», amplificadores, e os conjuntos destes
produtos, e respectivos aparelhos de interface; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo
da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão ou reprodução do som ou das
imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; discos compactos, DVDs e outros
meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação, computadores;
software de computador; extintores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077893

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

好麗友食品有限公司
Orion Food Co., Ltd.

地址 Endereço

:

中國河北省廊坊市經濟技術開發區全興路11號
No.11 QuanXing Road, LangFang Economic & Technical Development Zone, Hebei, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡；茶；茶飲料；糖；口香糖；蜂蜜；蛋糕；餅乾；穀粉製食品；穀類製品；麵粉製品；以穀物為
主的零食小吃；豆粉；食用澱粉；天然或人造冰；食鹽；醋；醬油；調味品；酵母；食用芳香劑；家
用嫩肉劑；攪稠奶油製劑；烹飪用穀蛋白添加劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077894

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

建築用機械及工具；建築用機器及機器配件。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077895

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

消防灑水系統；防火衣；防火設備；防火閥門；電燈及電器設備；鎮流器；電燈變壓器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077896

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

燈光支架；光源產品；螢光管；光源支架；燈光照明設備；燈膽；電腦控燈光照明設備；路軌燈；
電腦控燈光照明儀器；燈帶；裝飾照明燈；放電燈；緊急燈光照明設備；發光二極燈光照明產
品；燈光照明安裝；浴室燈光照明設備；保安系統燈光照明；家居及家用燈光照明；室外燈光照
明；反光燈罩。冷卻設備和裝置；冷風機；抽氣扇；排氣扇；空氣冷卻器、空氣冷卻裝置、空氣冷
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卻裝置和機器和配件；空氣調節機器；空氣調節裝置、空氣調節設備；通風裝置（空氣調節）、
通風設備（空氣調節）、通風設備和裝置（空氣調節）、通風設備和裝置。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077897

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

防火建築物料及塗層；建築工業用防火保護塗層；築路、建築、土木建築、輸水管及採暖工程用
塑膠保溫物料；非金屬防火建築物料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077898

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

建築工程設備之建築機器和機械租賃；建築工程設備租賃；租賃、安裝及維修建築機器、機械
及設備；維修建築機械和設備；租賃建築機械；建築工程監督；建築工程施工；建築物之營建；
建築；建築工程；建築設備（租賃）；建築服務；基建、工業、住屋和商業的建築服務；大廈室內
精裝修；房地產、住宅、工業及商業物業、辦公室、商務中心、百貨大樓、購物中心、零售及批發
中心、臨時住屋、酒店、旅館、渡假村、服務住宅、大廈、獨立房子、公寓、分層公寓、小型公寓、
貨倉、工廠的建築、改建、修繕和維修工程；建築和維修的機械工程諮詢；建築設備、機器和機
械租賃；建築設備租賃；維修建築機械和設備；租賃建築設備和工具；租賃天秤和起重機；租
賃建築用機械；修理建築機器和儀器；建築項目監督。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077899

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

建築用機械及工具；建築用機器及機器配件。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077900

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司
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地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

消防灑水系統；防火衣；防火設備；防火閥門；電燈及電器設備；鎮流器；電燈變壓器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077901

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

燈光支架；光源產品；螢光管；光源支架；燈光照明設備；燈膽；電腦控燈光照明設備；路軌燈；
電腦控燈光照明儀器；燈帶；裝飾照明燈；放電燈；緊急燈光照明設備；發光二極燈光照明產
品；燈光照明安裝；浴室燈光照明設備；保安系統燈光照明；家居及家用燈光照明；室外燈光照
明；反光燈罩。冷卻設備和裝置；冷風機；抽氣扇；排氣扇；空氣冷卻器、空氣冷卻裝置、空氣冷
卻裝置和機器和配件；空氣調節機器；空氣調節裝置、空氣調節設備；通風裝置（空氣調節）、
通風設備（空氣調節）、通風設備和裝置（空氣調節）、通風設備和裝置。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077902

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09
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[730] 申請人 Requerente
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:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

防火建築物料及塗層；建築工業用防火保護塗層；築路、建築、土木建築、輸水管及採暖工程用
塑膠保溫物料；非金屬防火建築物料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077903

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

建築工程設備之建築機器和機械租賃；建築工程設備租賃；租賃、安裝及維修建築機器、機械
及設備；維修建築機械和設備；租賃建築機械；建築工程監督；建築工程施工；建築物之營建；
建築；建築工程；建築設備（租賃）；建築服務；基建、工業、住屋和商業的建築服務；大廈室內
精裝修；房地產、住宅、工業及商業物業、辦公室、商務中心、百貨大樓、購物中心、零售及批發
中心、臨時住屋、酒店、旅館、渡假村、服務住宅、大廈、獨立房子、公寓、分層公寓、小型公寓、
貨倉、工廠的建築、改建、修繕和維修工程；建築和維修的機械工程諮詢；建築設備、機器和機
械租賃；建築設備租賃；維修建築機械和設備；租賃建築設備和工具；租賃天秤和起重機；租
賃建築用機械；修理建築機器和儀器；建築項目監督。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077904

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

建築用機械及工具；建築用機器及機器配件。
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[540] 商標 Marca

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、綠色、黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077905

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

消防灑水系統；防火衣；防火設備；防火閥門；電燈及電器設備；鎮流器；電燈變壓器。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、綠色、黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077906

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

燈光支架；光源產品；螢光管；光源支架；燈光照明設備；燈膽；電腦控燈光照明設備；路軌燈；
電腦控燈光照明儀器；燈帶；裝飾照明燈；放電燈；緊急燈光照明設備；發光二極燈光照明產
品；燈光照明安裝；浴室燈光照明設備；保安系統燈光照明；家居及家用燈光照明；室外燈光照
明；反光燈罩。冷卻設備和裝置；冷風機；抽氣扇；排氣扇；空氣冷卻器、空氣冷卻裝置、空氣冷
卻裝置和機器和配件；空氣調節機器；空氣調節裝置、空氣調節設備；通風裝置（空氣調節）、
通風設備（空氣調節）、通風設備和裝置（空氣調節）、通風設備和裝置。
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、綠色、黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077907

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

17613

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

防火建築物料及塗層；建築工業用防火保護塗層；築路、建築、土木建築、輸水管及採暖工程用
塑膠保溫物料；非金屬防火建築物料。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、綠色、黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077908

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

建築工程設備之建築機器和機械租賃；建築工程設備租賃；租賃、安裝及維修建築機器、機械
及設備；維修建築機械和設備；租賃建築機械；建築工程監督；建築工程施工；建築物之營建；
建築；建築工程；建築設備（租賃）；建築服務；基建、工業、住屋和商業的建築服務；大廈室內
精裝修；房地產、住宅、工業及商業物業、辦公室、商務中心、百貨大樓、購物中心、零售及批發
中心、臨時住屋、酒店、旅館、渡假村、服務住宅、大廈、獨立房子、公寓、分層公寓、小型公寓、
貨倉、工廠的建築、改建、修繕和維修工程；建築和維修的機械工程諮詢；建築設備、機器和機
械租賃；建築設備租賃；維修建築機械和設備；租賃建築設備和工具；租賃天秤和起重機；租
賃建築用機械；修理建築機器和儀器；建築項目監督。
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色、綠色、黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077909

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

建築用機械及工具；建築用機器及機器配件。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077910

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente
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:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

消防灑水系統；防火衣；防火設備；防火閥門；電燈及電器設備；鎮流器；電燈變壓器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077911

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

燈光支架；光源產品；螢光管；光源支架；燈光照明設備；燈膽；電腦控燈光照明設備；路軌燈；
電腦控燈光照明儀器；燈帶；裝飾照明燈；放電燈；緊急燈光照明設備；發光二極燈光照明產
品；燈光照明安裝；浴室燈光照明設備；保安系統燈光照明；家居及家用燈光照明；室外燈光照
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明；反光燈罩。冷卻設備和裝置；冷風機；抽氣扇；排氣扇；空氣冷卻器、空氣冷卻裝置、空氣冷
卻裝置和機器和配件；空氣調節機器；空氣調節裝置、空氣調節設備；通風裝置（空氣調節）、
通風設備（空氣調節）、通風設備和裝置（空氣調節）、通風設備和裝置。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077912

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

防火建築物料及塗層；建築工業用防火保護塗層；築路、建築、土木建築、輸水管及採暖工程用
塑膠保溫物料；非金屬防火建築物料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077913

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

香港通用電器有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心A座905B-908室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

建築工程設備之建築機器和機械租賃；建築工程設備租賃；租賃、安裝及維修建築機器、機械
及設備；維修建築機械和設備；租賃建築機械；建築工程監督；建築工程施工；建築物之營建；
建築；建築工程；建築設備（租賃）；建築服務；基建、工業、住屋和商業的建築服務；大廈室內
精裝修；房地產、住宅、工業及商業物業、辦公室、商務中心、百貨大樓、購物中心、零售及批發
中心、臨時住屋、酒店、旅館、渡假村、服務住宅、大廈、獨立房子、公寓、分層公寓、小型公寓、
貨倉、工廠的建築、改建、修繕和維修工程；建築和維修的機械工程諮詢；建築設備、機器和機
械租賃；建築設備租賃；維修建築機械和設備；租賃建築設備和工具；租賃天秤和起重機；租
賃建築用機械；修理建築機器和儀器；建築項目監督。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077914

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

:

Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping Road, North Ryde NSW 2113. Australia

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo e de póquer electrónicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de
póquer ligadas electronicamente.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077916

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

Montblanc-Simplo GmbH

地址 Endereço

:

100, Hellgrundweg, 22525 Hamburg, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Joalharia; botões de punho; molas para gravata; anéis (joalharia), pulseiras (joalharia),
brincos, colares (joalharia), alfinetes-de-peito (joalharia); relógios, cronómetros, relógios
(de parede ou de sala), movimentos de relojoaria, braceletes de relógio, pulseiras de relógio, caixas em materiais preciosos para relógios e joalharia.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/18

302013017829.7/14

德國 Alemanha

[210] 編號 N.º

:

N/077917

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[730] 申請人 Requerente

:

SHERYLENE EDWARDS

地址 Endereço

:

6/30 Seymour Road, Hamilton, Brisbane 4007, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Magnetos decorativos; magnetos; magnetos para frigoríficos; magnetos para frigoríficos
(magnetos decorativos).

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/09

1539958

澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º

:

N/077918

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12
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[730] 申請人 Requerente

:

深圳市澳睿康奶業有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市羅湖區筍崗東路寶安廣場A棟12H

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

17617

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

嬰兒食品；嬰兒奶粉；醫用白朊食品；乳糖；藥用杏仁乳；礦物食品添加劑；嬰兒含乳麵粉。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077919

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市正大福報文化傳播有限公司
SHENZHEN ZHENGDA FUBAO CULTURE COMMUNICATION CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市福田區上梅林越華工業區C座5樓
5/F, Building C, Yuehua Industrial Area, Shangmeilin, Futian District, Shenzhen, People’s
Republic of China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

香；祭神用香；香木；香水；化妝香粉；化妝品；芳香劑（香精油）；化妝用潤髮脂；熏香製劑（香
料）；洗髮液。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077920

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市正大福報文化傳播有限公司

:

中國廣東省深圳市福田區上梅林越華工業區C座5樓

SHENZHEN ZHENGDA FUBAO CULTURE COMMUNICATION CO., LTD.
地址 Endereço

5/F, Building C, Yuehua Industrial Area, Shangmeilin, Futian District, Shenzhen, People’s
Republic of China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

4

[511]

產品 Produtos

:

蠟燭；燈芯；夜間照明物（蠟燭）；小蠟燭；蠟燭芯；蠟（原料）；燃料；照明用氣體；燃料油；蜂
蠟；工業用蠟。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077921

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

德瑞寶輪胎有限公司

:

中國山東省東營市廣饒縣經濟開發區

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

DERUIBAO TIRE CO., LTD.
地址 Endereço

Economic Development Zone, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province,
China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

車輛用輪胎；翻新輪胎用胎面；汽車輪胎；車輪胎；充氣外胎（輪胎）；自行車、腳踏車車胎；車
輛實心輪胎。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077922

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

德瑞寶輪胎有限公司
DERUIBAO TIRE CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國山東省東營市廣饒縣經濟開發區
Economic Development Zone, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province,
China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

車輛用輪胎；翻新輪胎用胎面；汽車輪胎；車輪胎；充氣外胎（輪胎）；自行車、腳踏車車胎；車
輛實心輪胎。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077923

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市百年康健實業發展有限公司
SHENZHEN ONE HUNDRED HEALTHY INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市南山區月亮灣大道諾德假日花園4號樓126
126, Block 4, Nords Holiday Garden, Moon Bay Road, Nanshan District, Shenzhen City,
Guangdong Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告傳播；廣告；飯店商業管理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；職
業介紹所；計算機數據庫信息系統化；自動售貨機出租。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077924

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

新東林國際貿易有限公司

17619

EASTERNFOREST INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
地址 Endereço

:

香港灣仔駱克道301-307號洛克中心19樓C室
Rm 19C, Lockhart Centre, 301-307 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉；魚（非活）；死家禽；醃臘肉；濃肉汁；醃製水果；冷凍水果；糖漬水果；燉熟的水果；水果
肉；水果片；罐裝水果；以水果為主的零食小吃；醃製蔬菜；熟蔬菜；乾蔬菜；醃食用小黃瓜；果
凍；果醬；水果蜜餞；蛋；牛奶；牛奶製品；食用油；食用油脂。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077925

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

新東林國際貿易有限公司
EASTERNFOREST INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED

地址 Endereço

:

香港灣仔駱克道301-307號洛克中心19樓C室
Rm 19C, Lockhart Centre, 301-307 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

穀（穀類）；穀種；未加工穀種；新鮮的園藝草本植物；草製覆蓋物；乾草；樹幹；未加工木材；
活動物；鮮水果；新鮮蔬菜；植物種子；植物；草皮；植物園鮮草本植物；籽苗；樹木；動物飼
料；釀酒麥芽。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077926

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Pacific Market International, LLC

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

17620

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

地址 Endereço

:

2401 Elliott Avenue, 4th Floor, Seattle, Washington 98121-3300, United States

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Recipientes isotérmicos e não isotérmicos térmicos para comida ou bebida.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077927

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

THE SKULLHEAD LUXEMBOURG SARL

地址 Endereço

:

8 Rue Dicks L-1417, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Preparados cosméticos para bronzear; preparados cosméticos para banhos; cosméticos;
produtos para remover maquilhagem; desodorizantes para uso pessoal; sabonete; óleos
essenciais; lacas para o cabelo; loções para o cabelo; produtos de maquilhagem; estojos de
cosméticos; vernizes para as unhas; produtos para cuidados das unhas; saquetas para perfumar roupa; produtos de perfumaria; produtos para barbear; champôs.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077928

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

THE SKULLHEAD LUXEMBOURG SARL

地址 Endereço

:

8 Rue Dicks L-1417, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Discos compactos e DVDs; caixas para óculos; produtos ópticos; óculos (ópticos); óculos
de sol; máquinas fotográficas; conjunto sem utilizar as mãos para telefones; telefones portáteis; equipamento e acessórios de telecomunicações.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077929

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

THE SKULLHEAD LUXEMBOURG SARL

地址 Endereço

:

8 Rue Dicks L-1417, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Preparados cosméticos para bronzear; preparados cosméticos para banhos; cosméticos;
produtos para remover maquilhagem; desodorizantes para uso pessoal; sabonete; óleos
essenciais; lacas para o cabelo; loções para o cabelo; produtos de maquilhagem; estojos de
cosméticos; vernizes para as unhas; produtos para cuidados das unhas; saquetas para perfumar roupa; produtos de perfumaria; produtos para barbear; champôs.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077930

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

THE SKULLHEAD LUXEMBOURG SARL

地址 Endereço

:

8 Rue Dicks L-1417, Luxembourg

國籍 Nacionalidade

:

盧森堡 Luxemburguesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Discos compactos e DVDs; caixas para óculos; produtos ópticos; óculos (ópticos); óculos
de sol; máquinas fotográficas; conjunto sem utilizar as mãos para telefones; telefones portáteis; equipamento e acessórios de telecomunicações.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077931

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

雅達空氣處理有限公司
CLAIRZONE CO., LTD.

地址 Endereço

:

香港北角英皇道651號科匯中心1102室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

空氣淨化裝置和機器、空氣防臭裝置、空調用過濾器、空氣調節設備、空氣調節裝置、過濾器
（家用或工業裝置上的零件）、空氣淨化用殺菌燈、空氣處理電離設備、通風設備和裝置（空氣
調節）、通風櫃、實驗室用通風櫃、空氣消毒器。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077932

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

佛山市高明高第衛浴有限公司

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

地址 Endereço

:

中國佛山市高明區荷城街道滄江工業園三洲園區興民路

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

沐浴用設備；浴室裝置；沐浴器；龍頭；蒸氣浴裝置；淋浴隔間；坐便器；衛生器械和設備；浴
霸；地漏。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077933

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

佛山市高明高第衛浴有限公司

地址 Endereço

:

中國佛山市高明區荷城街道滄江工業園三洲園區興民路

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

沐浴用設備；浴室裝置；沐浴器；龍頭；蒸氣浴裝置；淋浴隔間；坐便器；衛生器械和設備；浴
霸；地漏。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077934

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

佛山市高明高第衛浴有限公司

地址 Endereço

:

中國佛山市高明區荷城街道滄江工業園三洲園區興民路

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

沐浴用設備；浴室裝置；沐浴器；龍頭；蒸氣浴裝置；淋浴隔間；坐便器；衛生器械和設備；浴
霸；地漏。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077935

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

佛山市高明高第衛浴有限公司
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地址 Endereço

:

中國佛山市高明區荷城街道滄江工業園三洲園區興民路

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

17623

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

傢俱；凳子（傢俱）；鏡子（玻璃鏡）；傢俱用非金屬附件；金屬傢俱；櫃檯（檯子）；盥洗台（傢
俱）；梳妝台；竹木工藝品；桌子。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077936

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

普蘭店市一諾商貿有限公司

地址 Endereço

:

中國遼寧省普蘭店市城子坦鎮金山村廟下屯

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

啤酒；礦泉水（飲料）；果汁；蘇打水；無酒精果汁；汽水；製飲料用糖漿；蔬菜汁（飲料）；無酒
精飲料；起泡水。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077937

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Paul AVRIL

地址 Endereço

:

13, Avenue Pierre de Luxembourg F-84230 Chateauneuf Du Pape - France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Vinhos com denominação de origem controlada, Châteauneuf-du-Pape.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077938

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Paul AVRIL

地址 Endereço

:

13, Avenue Pierre de Luxembourg F-84230 Chateauneuf Du Pape - France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Vinhos com denominação de origem controlada, Châteauneuf-du-Pape.
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[540] 商標 Marca
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores preta, vermelha, dourada e branca tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/077939

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

地址 Endereço

:

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos de ar condicionado para fins domésticos ou industriais; aparelhos de aquecimento do ar para fins domésticos ou industriais; aparelhos de arrefecimento do ar para fins
domésticos ou industriais; aparelhos de ventilação (ar condicionado) para fins domésticos
ou industriais; aparelhos de purificação do ar para fins domésticos ou industriais; aparelhos
desumidificadores para fins domésticos ou industriais; aparelhos humidificadores do ar
para fins domésticos ou industriais.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores verde, branca e preta tal como representadas na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/077940

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Universal Entertainment Corporation

地址 Endereço

:

Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas
peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de
jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do
tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077941

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Universal Entertainment Corporation

地址 Endereço

:

Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas
peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de
jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do
tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077942

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司
COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED

地址 Endereço

:

澳門新馬路89-99號南華商業中心8樓B室
Av. Almeida Ribeiro, no. 89-99, Edif. Nam Wah Commercial, 8 Andar B, Macao

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

洗衣用漂白劑及其他物 料；清潔、擦 亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香 料；香精油；化妝品；洗髮
水；牙膏；皮膚護理製劑；護膚用化妝劑；非醫用化妝品製劑；減肥用化妝品；用於面部皮膚、嘴
唇和身體的護膚品；卸妝用產品；潔臉乳；防曬劑；曬後護理的製劑；皮膚增白霜；熏衣草香水；
帶香味的水；護膚用花卉水；美容面膜；剃鬚後用乳液；非醫用衛生製劑；潤唇膏；防汗劑（化用
品）；化妝用具；纖體用化妝製劑；化妝乳霜；化妝顏料；化妝粉；粉底（化用品）；調色粉底（化
用品）；化妝品製劑；睫毛膏；睫毛液；化妝用產品；口紅；化妝用粉；化妝用杏仁乳；化妝用收
斂劑；清潔製劑；除色用製劑；眉毛化妝品；眉筆；假睫毛黏膠；化妝用黏合劑；睫毛用化妝製
劑；化妝用過氧化氫；成套化妝用品；梳妝用顏 料；梳妝用品；化妝用雪花膏；化妝用凡士林；化
妝筆；非醫用清潔個人衛生保健製劑；洗澡用化妝品；沐浴及淋浴用製劑，包括沐浴泡沫及沐浴
啫喱；護手霜；洗手用產品；指甲護劑；指甲擦光劑；磨光石；指甲油；除指甲油製劑；化妝用油
脂；化妝用油；剃鬚皂；非醫用漱口劑；口氣清新噴灑劑；沐浴和身體按摩油和乳液；個人用除
臭劑；防汗肥皂；防汗劑（化妝品）；汗足皂；液體肥皂；非醫用沐浴鹽；非醫用頭髮用製劑；洗
髮液；頭髮護髮素；護髮製劑（非醫用）；染髮劑；噴髮膠；頭髮造型製劑；個人用除臭劑；脫毛
劑；假指甲；香水；香料；花露水；熏香製劑（香 料）；琥珀（香水）；香；花精（香料）；製香 料香
水用油；杏仁油；芳香劑（香精油）；佛手柑精油；茉莉油；熏衣草香油；柏木精油；雪松精油；
檸檬香精油；薄荷油（芳香油）；玫瑰油；揮發鹼（氨）（去垢劑）；明礬石（消毒劑）；清潔用
油；消毒棉簽（化妝用具）；化妝用棉；卸妝用毛巾或紙巾；化妝品清洗劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077943

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司
COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED
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澳門新馬路89-99號南華商業中心8樓B室
Av. Almeida Ribeiro, no. 89-99, Edif. Nam Wah Commercial, 8 Andar B, Macao

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製劑、化妝用具及美容產品的分銷及商
業買賣；清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製劑、化妝用具及美容產品的
零售、批發及在線分配服務；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠透過互聯網的商品推
廣網站，或通過電信或通過電子媒體及批發商便利地觀看及購買這些產品；為第三者利益而匯
集各類產品，使顧客能夠透過零售點，或從一般商品目錄郵購便利地觀看及購買這些產品；替
他人推銷；為零售目的在通訊媒體上展示商品；貨物展出；進出口代理；廣告宣傳本的出版；組
織商業或廣告展覽，用作推銷清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製劑、化
妝用具及美容產品的業務上；廣告空間出租；通過郵購定單進行的廣告宣傳；替他人採購（替
其他企業購買商品或服務）；特許經營的商業管理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077944

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司
COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED

地址 Endereço

:

澳門新馬路89-99號南華商業中心8樓B室
Av. Almeida Ribeiro, no. 89-99, Edif. Nam Wah Commercial, 8 Andar B, Macao

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

洗衣用漂白劑及其他物料；清潔、擦 亮、去漬及研磨用製劑；肥皂；香料；香精油；化妝品；洗髮
水；牙膏；皮膚護理製劑；護膚用化妝劑；非醫用化妝品製劑；減肥用化妝品；用於面部皮膚、嘴
唇和身體的護膚品；卸妝用產品；潔臉乳；防曬劑；曬後護理的製劑；皮膚增白霜；熏衣草香水；
帶香味的水；護膚用花卉水；美容面膜；剃鬚後用乳液；非醫用衛生製劑；潤唇膏；防汗劑（化用
品）；化妝用具；纖體用化妝製劑；化妝乳霜；化妝顏料；化妝粉；粉底（化用品）；調色粉底（化
用品）；化妝品製劑；睫毛膏；睫毛液；化妝用產品；口紅；化妝用粉；化妝用杏仁乳；化妝用收
斂劑；清潔製劑；除色用製劑；眉毛化妝品；眉筆；假睫毛黏膠；化妝用黏合劑；睫毛用化妝製
劑；化妝用過氧化氫；成套化妝用品；梳妝用顏料；梳妝用品；化妝用雪花膏；化妝用凡士林；化
妝筆；非醫用清潔個人衛生保健製劑；洗澡用化妝品；沐浴及淋浴用製劑，包括沐浴泡沫及沐浴
啫喱；護手霜；洗手用產品；指甲護劑；指甲擦光劑；磨光石；指甲油；除指甲油製劑；化妝用油
脂；化妝用油；剃鬚皂；非醫用漱口劑；口氣清新噴灑劑；沐浴和身體按摩油和乳液；個人用除
臭劑；防汗肥皂；防汗劑（化妝品）；汗足皂；液體肥皂；非醫用沐浴鹽；非醫用頭髮用製劑；洗
髮液；頭髮護髮素；護髮製劑（非醫用）；染髮劑；噴髮膠；頭髮造型製劑；個人用除臭劑；脫毛
劑；假指甲；香水；香料；花 露水；熏香製劑（香料）；琥珀（香水）；香；花精（香料）；製香料香
水用油；杏仁油；芳香劑（香精油）；佛手柑精油；茉莉油；熏衣草香油；柏木精油；雪松精油；
檸檬香精油；薄荷油（芳香油）；玫瑰油；揮發鹼（氨）（去垢劑）；明礬石（消毒劑）；清潔用
油；消毒棉簽（化妝用具）；化妝用棉；卸妝用毛巾或紙巾；化妝品清洗劑。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077945

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

17627

COLOURMIX TRADING (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED
地址 Endereço

:

澳門新馬路89-99號南華商業中心8樓B室
Av. Almeida Ribeiro, no. 89-99, Edif. Nam Wah Commercial, 8 Andar B, Macao

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製劑、化妝用具及美容產品的分銷及商
業買賣；清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製劑、化妝用具及美容產品的
零售、批發及在線分配服務；為第三者利益而匯集各類產品，使顧客能夠透過互聯網的商品推
廣網站，或通過電信或通過電子媒體及批發商便利地觀看及購買這些產品；為第三者利益而匯
集各類產品，使顧客能夠透過零售點，或從一般商品目錄郵購便利地觀看及購買這些產品；替
他人推銷；為零售目的在通訊媒體上展示商品；貨物展出；進出口代理；廣告宣傳本的出版；組
織商業或廣告展覽，用作推銷清潔製劑、香料、香精油、化妝品、個人衛生用品、護膚製劑、化
妝用具及美容產品的業務上；廣告空間出租；通過郵購定單進行的廣告宣傳；替他人採購（替
其他企業購買商品或服務）；特許經營的商業管理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077946

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Portobello S.A.

地址 Endereço

:

Rodovia BR 101, km 163, CEP 88200-000, Tijucas – SC, Brazil

國籍 Nacionalidade

:

巴西 Brasileira

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

人造石；半成品木材；塑膠建築材料；大理石；建築石料；建築磚瓦；拼花地板條；木地板條；水
晶磚；瓦（建築用）；瓷磚（建築用）；鋪地木材；鋪地木板； 非金屬地板；非金屬地板磚；非金
屬地磚；非金屬建築材料；非金屬磚瓦；建築用砂石；建築用非金屬牆磚；地板條；磚。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077947

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12
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[730] 申請人 Requerente

:

Larm’s Legend 有限公司

地址 Endereço

:

澳門塔石街1-13號朗晴軒GF-MF樓,H室

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077948

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

林志輝
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Lam Chi Fai
地址 Endereço

:

澳門河邊新街62號喜鵲樓地下A座

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077949

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Beats Electronics, LLC

地址 Endereço

:

1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Auriculares, auscultadores, altifalantes, alto-falantes áudio, cabos áudio, altifalantes áudio
para carros, leitores multimédia para automóveis, leitores digitais de áudio para automóveis, telemóveis, computadores portáteis; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077950

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Beats Electronics, LLC
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地址 Endereço

:

1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077951

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Beats Electronics, LLC

地址 Endereço

:

1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077952

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Beats Electronics, LLC

地址 Endereço

:

1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077953

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Beats Electronics, LLC

地址 Endereço

:

1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Altifalantes áudio para carros, leitores multimédia para automóveis, leitores digitais de áudio para automóveis, telemóveis, computadores portáteis; tudo incluído na classe 9.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077954

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Blue Cross Travel Services B.V.

地址 Endereço

:

John M. Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Provisão de informação comercial e retalhista a consumidores; serviços de aquisição de
produtos e serviços em nome de terceiros; investigação de negócios comerciais; organização de eventos para fins comerciais ou de publicidade; promoção de vendas para negócios;
apresentação de produtos e serviços em meios de comunicação social para fins retalhistas;
disseminação de material publicitário; pesquisa de dados em ficheiros de computador para
terceiros; serviços de recepção relacionados com todos os serviços supramencionados.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Preto, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/077955

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Blue Cross Travel Services B.V.

地址 Endereço

:

John M. Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de organização e planeamento de transporte; arranjo de aluguer ou arrendamento
de todos os tipos de transporte; transporte; logística de transporte; serviços de aconselhamento relacionados com viagens; organização e planeamento de excursões; serviços de
reserva de bilhetes a companhias aéreas, nomeadamente, arranjo urgente de bilhetes substitutos para viagem; transporte e entrega de presentes, flores e outros produtos; serviços
de chauffeur; serviços de arranjo de chauffeur de limusine; assistência a avaria em veículos
(rebocador); serviços de recuperação de veículos com avarias; reservas de lugares para
viajar; serviços de correio rápido (mensagens ou mercadorias); embalagem e embrulho de
mercadorias; serviços de reservas de viagens; visita aos pontos turísticos (turismo); transporte de viajantes; serviços de provisão de informação relacionados com todos os serviços
supra mencionados; serviços de recepção relacionados com todos os serviços supramencionados.
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[540] 商標 Marca
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Preto, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/077956

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Blue Cross Travel Services B.V.

地址 Endereço

:

John M. Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de tradução e interpretação de línguas; organização e planeamento de eventos de
entretenimento ou espectáculos, contratação de serviços de entretenimento para consumidores, provisão de informação recreacional e aconselhamento; reserva de bilhetes para
eventos ou espectáculos; serviços de clube (entretenimento ou educação); planeamento de
festas (entretenimento); organização e planeamento de entretenimento e eventos sociais em
restaurantes; informação sobre entretenimento; provisão de publicações electrónicas on-line, não descarregáveis; serviços de agências de bilhetes [entretenimento]; arranjo e condução de workshops (formação); serviços de recepção relacionados com todos os serviços
supramencionados.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Preto, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/077957

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Blue Cross Travel Services B.V.

地址 Endereço

:

John M. Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação e de aconselhamento sobre alojamentos temporários e hotéis; arranjo de reservas de hotéis e alojamentos temporários; serviços de informação e de aconselhamento sobre restaurantes e lanchonetes; arranjo de reservas para restaurantes; arranjo
de recepção (comidas e bebidas) em restaurantes; serviços de recepção relacionados com
todos os serviços supramencionados.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Preto, branco e vermelho.
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[210] 編號 N.º

:

N/077958

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Blue Cross Travel Services B.V.

地址 Endereço

:

John M. Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Arranjo da beleza e tratamento do cabelo, tratamento pessoal, termas e serviços de manicura; provisão de serviços de informação e de aconselhamento relacionado com saúde;
serviços de recepção relacionados com todos os serviços supramencionados.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Preto, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/077959

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Blue Cross Travel Services B.V.

地址 Endereço

:

John M. Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Balcões de serviços de perdidos e achados, nomeadamente assistência relacionada com bagagem perdida; serviços de propriedade perdida; arranjo de provisões para serviços legais;
serviços de segurança; serviços de provisão de informação e aconselhamento relacionado
com serviços de segurança; serviços de informação e aconselhamento para serviços de
segurança do lar; arranjo acompanhamento de bebés ou serviços de acompanhamento;
arranjo de acompanhamento de animais de estimação ou serviços de acompanhamento doméstico; arranjo de guarda-costas pessoal; serviços de recepção relacionados com todos os
serviços supramencionados.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Preto, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/077960

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Blue Cross Travel Services B.V.

地址 Endereço

:

John M. Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

[511]

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

35
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[511]

服務 Serviços

:
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Provisão de informação comercial e retalhista a consumidores; serviços de aquisição de
produtos e serviços em nome de terceiros; investigação de negócios comerciais; organização de eventos para fins comerciais ou de publicidade; promoção de vendas para negócios;
apresentação de produtos e serviços em meios de comunicação social para fins retalhistas;
disseminação de material publicitário; pesquisa de dados em ficheiros de computador para
terceiros; serviços de recepção relacionados com todos os serviços supramencionados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077961

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Blue Cross Travel Services B.V.

地址 Endereço

:

John M. Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de organização e planeamento de transporte; arranjo de aluguer ou arrendamento
de todos os tipos de transporte; transporte; logística de transporte; serviços de aconselhamento relacionados com viagens; organização e planeamento de excursões; serviços de
reserva de bilhetes a companhias aéreas, nomeadamente, arranjo urgente de bilhetes substitutos para viagem; transporte e entrega de presentes, flores e outros produtos; serviços
de chauffeur; serviços de arranjo de chauffeur de limusine; assistência a avaria em veículos
(rebocador); serviços de recuperação de veículos com avarias; reservas de lugares para
viajar; serviços de correio rápido (mensagens ou mercadorias); embalagem e embrulho de
mercadorias; serviços de reservas de viagens; visita aos pontos turísticos (turismo); transporte de viajantes; serviços de provisão de informação relacionados com todos os serviços
supra mencionados; serviços de recepção relacionados com todos os serviços supramencionados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077962

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Blue Cross Travel Services B.V.

地址 Endereço

:

John M. Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de tradução e interpretação de línguas; organização e planeamento de eventos de
entretenimento ou espectáculos, contratação de serviços de entretenimento para consumidores, provisão de informação recreacional e aconselhamento; reserva de bilhetes para
eventos ou espectáculos; serviços de clube (entretenimento ou educação); planeamento de
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festas (entretenimento); organização e planeamento de entretenimento e eventos sociais em
restaurantes; informação sobre entretenimento; provisão de publicações electrónicas on-line, não descarregáveis; serviços de agências de bilhetes [entretenimento]; arranjo e condução de workshops (formação); serviços de recepção relacionados com todos os serviços
supramencionados.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077963

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Blue Cross Travel Services B.V.

地址 Endereço

:

John M. Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de informação e de aconselhamento sobre alojamentos temporários e hotéis; arranjo de reservas de hotéis e alojamentos temporários; serviços de informação e de aconselhamento sobre restaurantes e lanchonetes; arranjo de reservas para restaurantes; arranjo
de recepção (comidas e bebidas) em restaurantes; serviços de recepção relacionados com
todos os serviços supramencionados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077964

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Blue Cross Travel Services B.V.

地址 Endereço

:

John M. Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Arranjo da beleza e tratamento do cabelo, tratamento pessoal, termas e serviços de manicura; provisão de serviços de informação e de aconselhamento relacionado com saúde;
serviços de recepção relacionados com todos os serviços supramencionados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077965

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Blue Cross Travel Services B.V.
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地址 Endereço

:

John M. Keynesplein 3 Say Building, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Balcões de serviços de perdidos e achados, nomeadamente assistência relacionada com bagagem perdida; serviços de propriedade perdida; arranjo de provisões para serviços legais;
serviços de segurança; serviços de provisão de informação e aconselhamento relacionado
com serviços de segurança; serviços de informação e aconselhamento para serviços de
segurança do lar; arranjo acompanhamento de bebés ou serviços de acompanhamento;
arranjo de acompanhamento de animais de estimação ou serviços de acompanhamento doméstico; arranjo de guarda-costas pessoal; serviços de recepção relacionados com todos os
serviços supramencionados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077966

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Regal Ware, Inc.

地址 Endereço

:

1675 Reigle Drive, Kewaskum, Wisconsin 53040, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Produtos de limpeza; produtos de limpeza para o lar; preparados e outras substâncias para
branqueamento de roupa; preparados para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077967

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Regal Ware, Inc.

地址 Endereço

:

1675 Reigle Drive, Kewaskum, Wisconsin 53040, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas e ferramentas para máquinas; misturadores manuais eléctricos; misturadores
fixos; misturadoras eléctricas para saladas; misturadoras eléctricas para alimentos; misturadoras eléctricas para alimentos; moedores de café eléctricos; processadores de alimentos
eléctricos; extractores de sumo eléctricos; cortadoras e cortadores de alimentos.
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[210] 編號 N.º

:

N/077968

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Regal Ware, Inc.

地址 Endereço

:

1675 Reigle Drive, Kewaskum, Wisconsin 53040, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

8

[511]

產品 Produtos

:

Ferramentas e utensílios manuais (operados manualmente) incluindo cutelos para alimentos operados manualmente, cortadoras, esfarrapadeiras e cortadores; artigos de cutelaria;
garfos; e espátulas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077969

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Regal Ware, Inc.

地址 Endereço

:

1675 Reigle Drive, Kewaskum, Wisconsin 53040, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

Frigideiras eléctricas; máquinas de fazer café eléctricas; aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de
água e fins sanitários.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077970

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12
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[730] 申請人 Requerente

:

Regal Ware, Inc.

地址 Endereço

:

1675 Reigle Drive, Kewaskum, Wisconsin 53040, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

17637

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Louça para cozinhar e tampas/coberturas para as mesmas; louça para padaria e tampas/coberturas para as mesmas; utensílios para cozinhar; tigelas para misturas; louça Chinesa;
louça para jantar; utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e
esponjas; escovas (com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para
limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na
construção); artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077971

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[730] 申請人 Requerente

:

Hyundai Motor Company

地址 Endereço

:

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Republic of Korea (South)

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Automóveis de passageiros (automóveis), automóveis de passageiros para 7 ou mais passageiros, camionetas de carga, camiões de carroçaria móvel, autocarros, camiões, ambulâncias, triciclos de carga, atrelados, veículos motorizados de duas rodas, peças e acessórios
para automóveis; sacos de ar (dispositivos de segurança para automóveis), amortecedor
para automóveis, peças para automóveis, chassis para automóveis, contentores de carga
para automóveis, pneus para automóveis, massa de equilíbrio de rodas para automóveis,
carros eléctricos, suportes para esquis para veículos, coberturas para volantes para veículos, capas para jantes, carros para campismo, camionetas, sistemas de travagem para veículos e peças para os mesmos, dispositivos antideslizantes para pneus para veículos, dispositivos de travagem para veículos, motores para automóveis, máquinas de potência para veículos terrestres, máquinas para veículos terrestres, transmissores de energia e engrenagens
para veículos terrestres, engrenagens de velocidade para veículos terrestres, transmissores
para veículos terrestres, mecanismos de transmissão para veículos terrestres, engrenagens
para veículos, motores para veículos terrestres.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077972

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/12
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:

Hyundai Motor Company

地址 Endereço

:

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Republic of Korea (South)

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Automóveis de passageiros (automóveis), automóveis de passageiros para 7 ou mais passageiros, camionetas de carga, camiões de carroçaria móvel, autocarros, camiões, ambulâncias, triciclos de carga, atrelados, veículos motorizados de duas rodas, peças e acessórios
para automóveis; sacos de ar (dispositivos de segurança para automóveis), amortecedor
para automóveis, peças para automóveis, chassis para automóveis, contentores de carga
para automóveis, pneus para automóveis, massa de equilíbrio de rodas para automóveis,
carros eléctricos, suportes para esquis para veículos, coberturas para volantes para veículos, capas para jantes, carros para campismo, camionetas, sistemas de travagem para veículos e peças para os mesmos, dispositivos antideslizantes para pneus para veículos, dispositivos de travagem para veículos, motores para automóveis, máquinas de potência para veículos terrestres, máquinas para veículos terrestres, transmissores de energia e engrenagens
para veículos terrestres, engrenagens de velocidade para veículos terrestres, transmissores
para veículos terrestres, mecanismos de transmissão para veículos terrestres, engrenagens
para veículos, motores para veículos terrestres.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077973

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

李康記荳品有限公司

地址 Endereço

:

澳門林茂海邊大馬路明海灣9樓D

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

豆漿，豆腐花和豆腐。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

橙色，咖啡色，綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077974

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

NEC 比葛露株式会社
NEC BIGLOBE, Ltd
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地址 Endereço

:

17639

日本國東京都品川區大崎1丁目11番1 號
11-1, Osaki1-chome, Shinagawa-ku,Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Software informático (gravado) para uso na transmissão, acesso, organização e gestão de
mensagens de texto, mensagens instantâneas, textos, imagens digitais, fotografias e vídeo
com computadores, computadores portáteis, telemóveis, telefones celulares, telefones inteligentes e dispositivos portáteis móveis; software descarregável sob a forma de uma aplicação móvel para redes sociais; software de aplicação de computador (gravado) para seleccionar automaticamente a ligação de internet mais apropriada.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077975

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Hyatt International Corporation

地址 Endereço

:

71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Hotéis; estâncias turísticas; motéis; alojamento temporário; serviços de agências de viagens
para a reserva de alojamentos em hotéis; serviços de hotelaria com programas de incentivos
que fornecem serviços especiais, comodidades e prémios para membros assíduos; serviços
de restaurante, bar, e salões de cocktail; serviços de «snack bar»; catering para o fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de recintos para banquetes e eventos sociais
para ocasiões especiais; fornecimento de recintos para conferências, exposições e reuniões;
aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa e vidraria para conferências, exposições, reuniões e eventos sociais e banquetes; aluguer de salas de reunião.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077976

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Amisfield Wine Company Limited

地址 Endereço

:

10 Lake Hayes Road, RD 1, Queenstown 9371, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas nesta classe incluindo vinho, cidra e licores.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/077977

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Zuji Travel Pte. Limited
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地址 Endereço

:

67 Ubi Avenue 1, #06-12-14 Starhub Green, Singapore 408942

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Reservas para viagens; reservas para transportes; serviços informáticos de reservas para
viagens; serviços de reservas para bilhetes de viagens; serviços de reserva de bilhetes de
avião; serviços de reservas de viagens de férias; reservas de lugares para viagens; serviços
de reservas de visitas turísticas; organização de viagens; serviços de agências de viagens
para organização de viagens; serviços de agências de viagens para reservas de viagens; serviços de agência de reservas de aluguer de automóveis; reservas de aluguer de veículos; serviços de agência de reservas de guias turísticos; serviços de agência de reservas de viagens;
serviços de agência de reservas relacionadas com viagens; serviços de assessoria de viagens;
serviços de agência para turistas (viagens); organização de cruzeiros; serviços de informação de viagens; serviços informáticos de informação de viagens; serviços de informação relacionados com viagens; fornecimento de informação de voos; fornecimento de informação
relacionada com horários de transporte aéreo; fornecimento de informação relacionada
com tarifas; fornecimento de informação relacionada com o transporte de passageiros; fornecimento de informação relacionada com o turismo; fornecimento de informação sobre
viagens turísticas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077978

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Zuji Travel Pte. Limited

地址 Endereço

:

67 Ubi Avenue 1, #06-12-14 Starhub Green, Singapore 408942

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Reservas de alojamento temporário; serviços de agência para reservas de alojamento temporário; serviços de agência para reserva de alojamentos em hotéis; serviços de agência
para reserva de alojamento temporário; organização de alojamento para turistas; organização de alojamento para férias; planeamento de férias (alojamento); reservas de alojamento para viajantes; serviços de reservas de alojamento; serviços de reservas para hotéis;
serviços de reservas de alojamento em hotéis; serviços de reserva de quartos de hotéis;
reservas para alojamentos temporários; reservas de alojamento para turistas; reservas de
alojamentos em estâncias turísticas; serviços de agência de viagens para reservas de alojamento; serviços de procura de alojamento para turistas; serviços de procura de alojamento
para viajantes; organização de alojamento para turistas; serviços de agências turísticas
para reservas de alojamento; avaliação de alojamentos hoteleiros; avaliação de alojamentos
para férias; fornecimento de informação relacionada com a reserva de alojamento; informação de férias (alojamento); serviços de informação relacionados com o fornecimento de
alojamento temporário; fornecimento de informação relacionada com hotéis; informação
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hoteleira; fornecimento de informação, incluindo informação em linha, sobre serviços de
fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de informação relacionada com restaurantes; fornecimento de informação relacionada com a disponibilidade de alojamento.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077979

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

王長慶
Wong Cheong Heng

地址 Endereço

:

澳門黑沙環中街688號地下Z舖

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製
劑。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色，白色，紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077980

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

王長慶
Wong Cheong Heng

地址 Endereço

:

澳門黑沙環中街688號地下Z舖

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

地產開發，物業中介代理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077982

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais não incluídos noutras classes; impressos; fotografias; artigos de papelaria; materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras
classes); calendários, livros, catálogos, postais ilustrados, cartazes, periódicos, publicações
impressas, jornais e revistas; cartões de felicitações; papel de embrulho e materiais para
embalagem; sacos e envelopes; anteparos para livros, marcadores para livros; diários; pastas para arquivo; blocos de apontamentos, blocos de memorandos, papel para escrever;
ornamentos e decorações feitos de papel e/ou de cartão; blocos de apontamentos de bolso;
livros de autógrafos; arquivadores para papéis; autocolantes; folhetos; envelopes vermelhos
(lai si); etiquetas para cassetes de vídeo; disco de vídeo digitais/discos digitais versáteis
(DVD), discos de vídeo e discos laser; fotografias; álbuns; tudo incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077983

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de publicidade, promoção, marketing e informação relacionada com os memos;
serviços de parte cortada (clipping) de notícias; serviços de informações comerciais; difusão de material publicitário; publicação de material publicitário; aluguer e/ou venda de
espaço publicitário; aluguer e/ou venda de tempo de publicidade em meios de comunicação; agências de publicidade; pesquisa de marketing; estudos de marketing; actualização
de materiais publicitários e compilação de publicidades para uso quer on-line ou de outro
modo; sistematização de dados em bases de dados informáticas; serviços computorizados
de armazenamento e obtenção de dados para texto digital, dados, imagem, áudio, e trabalhos de vídeo; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077984

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de difusão, incluindo carregar, captar, indexar, expor, editar, tocar, fluxo, visão,
antevisão, exibir, catalogar, publicação de diário on-line (blogging), partilhar, manipular,
distribuir, publicar e/ou reproduzir dados, conteúdo de multimédia, vídeo, filmes, fotos,
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imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo gerado pelo utilizador, conteúdo áudio, e informação através de uma aplicação de software na Internet e outras redes de comunicação
descarregáveis no telemóvel, computadores tablets, computadores e dispositivos manuais;
serviços de envio, recepção e transmissão de mensagens postais, dados, media electrónica,
conteúdo de multimédia, vídeo, filmes, fotos, imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo
gerado pelo utilizador, conteúdo áudio, e informação através de uma aplicação de software
na Internet e outras redes de comunicação descarregáveis no telemóvel, computadores tablets, computadores e dispositivos manuais; serviços de redes de comunicação electrónicas;
serviços e redes de telecomunicações; difusão, transmissão e recepção de informação de
vídeo e áudio por meios de cabo, fio, fibra, satélite ou sinais digitais; serviços de teletexto;
serviços de transmissão de dados de vídeo; transmissão de informação de áudio e vídeo
através de infraestruturas fixas de telecomunicações feita sobre uma rede privada segura
fechada utilizando protocolos de IP; transmissão das informações de vídeo e áudio através
de uma rede global de computadores compreendendo redes interligadas usando protocolos standard, que incluem sem limitações a rede global de computadores e todas as redes
de telecomunicações e tecnologias associadas, serviços de difusão interactivos de telecomunicações e televisão, serviços de transmissão de vídeos a pedido, serviços de difusão
de televisão; serviços de visionamento de dados; serviços de televisão móvel, serviços de
transmissão em rede; serviços de protocolo de Internet de televisão; serviços de televisão
por Internet; fornecimento de acesso a software para permitir carregar, descarregar, capturar, indexar, editar, tocar, fluxo, visão, antevisão, exibir, catalogar, publicação de diário on-line (blogging), partilhar, manipular, distribuir, publicar e/ou reproduzir dados, conteúdo
de multimédia, vídeo, filmes, fotos, imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo gerado pelo
utilizador, conteúdo áudio e informação através de uma aplicação de software na Internet
e outras redes de comunicação; fornecimento de acesso a software para permitir o fornecimento de dados, conteúdo de multimédia, vídeo, filmes, fotos, imagens, texto, fotografias,
jogos, conteúdo gerado pelo utilizador, conteúdo áudio, e informação através da Internet
e outras redes de comunicação; fornecimento de acesso a uma aplicação de software de
multimédia para permitir a partilha de conteúdo de multimédia e comentários entre os
utilizadores; fornecimento de acesso para permitir os fornecedores de conteúdos seguirem
os conteúdos de multimédia; fornecimento de acesso a base de dados de computadores na
rede global de computadores e base de dados de dispositivos manuais na rede global de
comunicações para pesquisa e recuperação de informação, dados e recursos disponíveis em
computador e outras redes de comunicações; tudo incluído na classe 38.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077985

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços relacionados com a produção e distribuição de programas de televisão incluindo
mas não se limitando a dramas, séries de humor, espectáculos de variedades, programas
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educacionais, de info-entretenimento e culturais bem como filmes; produção e distribuição de serviços de programas de televisão, programação audiovisual ou áudio, programas
de televisão, filmes, televisão interactiva, entretenimento e concursos interactivos; serviços de produção de filmes de vídeo digitais e vídeos; produção, distribuição e aluguer de
media electrónico, discos para gravação, discos compactos de áudio e vídeo, discos laser,
discos de vídeo digitais/discos versáteis digitais (DVD) e cassetes contendo programas de
televisão; serviços de educação e entretenimento, fornecimento de jogos de computador e
concursos on-line; fornecimento de informação relacionada com educação, entretenimento,
notícias, jogos, música, filmes, drama, programas de televisão e artistas, personalidades célebres, formação, recreação, desporto, actividades sociais e culturais através da Internet e
de outras redes de comunicação no telemóvel, computadores tablet, computadores e dispositivos manuais; fornecimento on-line de publicações electrónicas (não descarregáveis) da
Internet e de outras redes de comunicação; preparação e organização de eventos musicais,
educacionais, desportivos e culturais, exposições e concursos; organização e apresentação
de espectáculos ao vivo e teatros; organização e condução de conferências e exposições;
formação para os serviços supramencionados; tudo incluído na classe 41.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077986

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços informáticos; serviços informáticos on-line; serviços de fornecimento de aplicações (APS); criação e manutenção de páginas na rede; locação de conteúdo de multimédia
para terceiros; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077987

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais não incluídos noutras classes; impressos; fotografias; artigos de papelaria; materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras
classes); calendários, livros, catálogos, postais ilustrados, cartazes, periódicos, publicações
impressas, jornais e revistas; cartões de felicitações; papel de embrulho e materiais para
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embalagem; sacos e envelopes; anteparos para livros, marcadores para livros; diários; pastas para arquivo; blocos de apontamentos, blocos de memorandos, papel para escrever;
ornamentos e decorações feitos de papel e/ou de cartão; blocos de apontamentos de bolso;
livros de autógrafos; arquivadores para papéis; autocolantes; folhetos; envelopes vermelhos
(lai si); etiquetas para cassetes de vídeo; disco de vídeo digitais/discos digitais versáteis
(DVD), discos de vídeo e discos laser; fotografias; álbuns; tudo incluído na classe 16.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077988

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de publicidade, promoção, marketing e informação relacionada com os memos;
serviços de parte cortada (clipping) de notícias; serviços de informações comerciais; difusão de material publicitário; publicação de material publicitário; aluguer e/ou venda de
espaço publicitário; aluguer e/ou venda de tempo de publicidade em meios de comunicação; agências de publicidade; pesquisa de marketing; estudos de marketing; actualização
de materiais publicitários e compilação de publicidades para uso quer on-line ou de outro
modo; sistematização de dados em bases de dados informáticas; serviços computorizados
de armazenamento e obtenção de dados para texto digital, dados, imagem, áudio, e trabalhos de vídeo; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077989

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de difusão, incluindo carregar, captar, indexar, expor, editar, tocar, fluxo, visão,
antevisão, exibir, catalogar, publicação de diário on-line (blogging), partilhar, manipular,
distribuir, publicar e/ou reproduzir dados, conteúdo de multimédia, vídeo, filmes, fotos,
imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo gerado pelo utilizador, conteúdo áudio, e informação através de uma aplicação de software na Internet e outras redes de comunicação
descarregáveis no telemóvel, computadores tablets, computadores e dispositivos manuais;
serviços de envio, recepção e transmissão de mensagens postais, dados, media electrónica,
conteúdo de multimédia, vídeo, filmes, fotos, imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo
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gerado pelo utilizador, conteúdo áudio, e informação através de uma aplicação de software
na Internet e outras redes de comunicação descarregáveis no telemóvel, computadores tablets, computadores e dispositivos manuais; serviços de redes de comunicação electrónicas;
serviços e redes de telecomunicações; difusão, transmissão e recepção de informação de
vídeo e áudio por meios de cabo, fio, fibra, satélite ou sinais digitais; serviços de teletexto;
serviços de transmissão de dados de vídeo; transmissão de informação de áudio e vídeo
através de infraestruturas fixas de telecomunicações feita sobre uma rede privada segura
fechada utilizando protocolos de IP; transmissão das informações de vídeo e áudio através
de uma rede global de computadores compreendendo redes interligadas usando protocolos standard, que incluem sem limitações a rede global de computadores e todas as redes
de telecomunicações e tecnologias associadas, serviços de difusão interactivos de telecomunicações e televisão, serviços de transmissão de vídeos a pedido, serviços de difusão
de televisão; serviços de visionamento de dados; serviços de televisão móvel, serviços de
transmissão em rede; serviços de protocolo de Internet de televisão; serviços de televisão
por Internet; fornecimento de acesso a software para permitir carregar, descarregar, capturar, indexar, editar, tocar, fluxo, visão, antevisão, exibir, catalogar, publicação de diário on-line (blogging), partilhar, manipular, distribuir, publicar e/ou reproduzir dados, conteúdo
de multimédia, vídeo, filmes, fotos, imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo gerado pelo
utilizador, conteúdo áudio e informação através de uma aplicação de software na Internet
e outras redes de comunicação; fornecimento de acesso a software para permitir o fornecimento de dados, conteúdo de multimédia, vídeo, filmes, fotos, imagens, texto, fotografias,
jogos, conteúdo gerado pelo utilizador, conteúdo áudio, e informação através da Internet
e outras redes de comunicação; fornecimento de acesso a uma aplicação de software de
multimédia para permitir a partilha de conteúdo de multimédia e comentários entre os
utilizadores; fornecimento de acesso para permitir os fornecedores de conteúdos seguirem
os conteúdos de multimédia; fornecimento de acesso a base de dados de computadores na
rede global de computadores e base de dados de dispositivos manuais na rede global de
comunicações para pesquisa e recuperação de informação, dados e recursos disponíveis em
computador e outras redes de comunicações; tudo incluído na classe 38.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077990

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços relacionados com a produção e distribuição de programas de televisão incluindo
mas não se limitando a dramas, séries de humor, espectáculos de variedades, programas
educacionais, de info-entretenimento e culturais bem como filmes; produção e distribuição de serviços de programas de televisão, programação audiovisual ou áudio, programas
de televisão, filmes, televisão interactiva, entretenimento e concursos interactivos; serviços de produção de filmes de vídeo digitais e vídeos; produção, distribuição e aluguer de
media electrónico, discos para gravação, discos compactos de áudio e vídeo, discos laser,
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discos de vídeo digitais/discos versáteis digitais (DVD) e cassetes contendo programas de
televisão; serviços de educação e entretenimento, fornecimento de jogos de computador e
concursos on-line; fornecimento de informação relacionada com educação, entretenimento,
notícias, jogos, música, filmes, drama, programas de televisão e artistas, personalidades célebres, formação, recreação, desporto, actividades sociais e culturais através da Internet e
de outras redes de comunicação no telemóvel, computadores tablet, computadores e dispositivos manuais; fornecimento on-line de publicações electrónicas (não descarregáveis) da
Internet e de outras redes de comunicação; preparação e organização de eventos musicais,
educacionais, desportivos e culturais, exposições e concursos; organização e apresentação
de espectáculos ao vivo e teatros; organização e condução de conferências e exposições;
formação para os serviços supramencionados; tudo incluído na classe 41.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077991

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços informáticos; serviços informáticos on-line; serviços de fornecimento de aplicações (APS); criação e manutenção de páginas na rede; locação de conteúdo de multimédia
para terceiros; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077992

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais não incluídos noutras classes; impressos; fotografias; artigos de papelaria; materiais plásticos para embalagem (não incluídos noutras
classes); calendários, livros, catálogos, postais ilustrados, cartazes, periódicos, publicações
impressas, jornais e revistas; cartões de felicitações; papel de embrulho e materiais para
embalagem; sacos e envelopes; anteparos para livros, marcadores para livros; diários; pastas para arquivo; blocos de apontamentos, blocos de memorandos, papel para escrever;
ornamentos e decorações feitos de papel e/ou de cartão; blocos de apontamentos de bolso;
livros de autógrafos; arquivadores para papéis; autocolantes; folhetos; envelopes vermelhos
(lai si); etiquetas para cassetes de vídeo; disco de vídeo digitais/discos digitais versáteis
(DVD), discos de vídeo e discos laser; fotografias; álbuns; tudo incluído na classe 16.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077993

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente
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:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de publicidade, promoção, marketing e informação relacionada com os memos;
serviços de parte cortada (clipping) de notícias; serviços de informações comerciais; difusão de material publicitário; publicação de material publicitário; aluguer e/ou venda de
espaço publicitário; aluguer e/ou venda de tempo de publicidade em meios de comunicação; agências de publicidade; pesquisa de marketing; estudos de marketing; actualização
de materiais publicitários e compilação de publicidades para uso quer on-line ou de outro
modo; sistematização de dados em bases de dados informáticas; serviços computorizados
de armazenamento e obtenção de dados para texto digital, dados, imagem, áudio, e trabalhos de vídeo; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077994

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de difusão, incluindo carregar, captar, indexar, expor, editar, tocar, fluxo, visão,
antevisão, exibir, catalogar, publicação de diário on-line (blogging), partilhar, manipular,
distribuir, publicar e/ou reproduzir dados, conteúdo de multimédia, vídeo, filmes, fotos,
imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo gerado pelo utilizador, conteúdo áudio, e informação através de uma aplicação de software na Internet e outras redes de comunicação
descarregáveis no telemóvel, computadores tablets, computadores e dispositivos manuais;
serviços de envio, recepção e transmissão de mensagens postais, dados, media electrónica,
conteúdo de multimédia, vídeo, filmes, fotos, imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo
gerado pelo utilizador, conteúdo áudio, e informação através de uma aplicação de software
na Internet e outras redes de comunicação descarregáveis no telemóvel, computadores tablets, computadores e dispositivos manuais; serviços de redes de comunicação electrónicas;
serviços e redes de telecomunicações; difusão, transmissão e recepção de informação de
vídeo e áudio por meios de cabo, fio, fibra, satélite ou sinais digitais; serviços de teletexto;
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serviços de transmissão de dados de vídeo; transmissão de informação de áudio e vídeo
através de infraestruturas fixas de telecomunicações feita sobre uma rede privada segura
fechada utilizando protocolos de IP; transmissão das informações de vídeo e áudio através
de uma rede global de computadores compreendendo redes interligadas usando protocolos standard, que incluem sem limitações a rede global de computadores e todas as redes
de telecomunicações e tecnologias associadas, serviços de difusão interactivos de telecomunicações e televisão, serviços de transmissão de vídeos a pedido, serviços de difusão
de televisão; serviços de visionamento de dados; serviços de televisão móvel, serviços de
transmissão em rede; serviços de protocolo de Internet de televisão; serviços de televisão
por Internet; fornecimento de acesso a software para permitir carregar, descarregar, capturar, indexar, editar, tocar, fluxo, visão, antevisão, exibir, catalogar, publicação de diário on-line (blogging), partilhar, manipular, distribuir, publicar e/ou reproduzir dados, conteúdo
de multimédia, vídeo, filmes, fotos, imagens, texto, fotografias, jogos, conteúdo gerado pelo
utilizador, conteúdo áudio e informação através de uma aplicação de software na Internet
e outras redes de comunicação; fornecimento de acesso a software para permitir o fornecimento de dados, conteúdo de multimédia, vídeo, filmes, fotos, imagens, texto, fotografias,
jogos, conteúdo gerado pelo utilizador, conteúdo áudio, e informação através da Internet
e outras redes de comunicação; fornecimento de acesso a uma aplicação de software de
multimédia para permitir a partilha de conteúdo de multimédia e comentários entre os
utilizadores; fornecimento de acesso para permitir os fornecedores de conteúdos seguirem
os conteúdos de multimédia; fornecimento de acesso a base de dados de computadores na
rede global de computadores e base de dados de dispositivos manuais na rede global de
comunicações para pesquisa e recuperação de informação, dados e recursos disponíveis em
computador e outras redes de comunicações; tudo incluído na classe 38.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077995

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços relacionados com a produção e distribuição de programas de televisão incluindo
mas não se limitando a dramas, séries de humor, espectáculos de variedades, programas
educacionais, de info-entretenimento e culturais bem como filmes; produção e distribuição de serviços de programas de televisão, programação audiovisual ou áudio, programas
de televisão, filmes, televisão interactiva, entretenimento e concursos interactivos; serviços de produção de filmes de vídeo digitais e vídeos; produção, distribuição e aluguer de
media electrónico, discos para gravação, discos compactos de áudio e vídeo, discos laser,
discos de vídeo digitais/discos versáteis digitais (DVD) e cassetes contendo programas de
televisão; serviços de educação e entretenimento, fornecimento de jogos de computador e
concursos on-line; fornecimento de informação relacionada com educação, entretenimento,
notícias, jogos, música, filmes, drama, programas de televisão e artistas, personalidades célebres, formação, recreação, desporto, actividades sociais e culturais através da Internet e
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de outras redes de comunicação no telemóvel, computadores tablet, computadores e dispositivos manuais; fornecimento on-line de publicações electrónicas (não descarregáveis) da
Internet e de outras redes de comunicação; preparação e organização de eventos musicais,
educacionais, desportivos e culturais, exposições e concursos; organização e apresentação
de espectáculos ao vivo e teatros; organização e condução de conferências e exposições;
formação para os serviços supramencionados; tudo incluído na classe 41.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077996

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

上海翡翠東方傳播有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場3201單元

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços informáticos; serviços informáticos on-line; serviços de fornecimento de aplicações (APS); criação e manutenção de páginas na rede; locação de conteúdo de multimédia
para terceiros; tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/077997

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

林敏嫻

地址 Endereço

:

香港九龍新蒲崗大有街34號新科技廣場25樓2510室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務，臨時住宿。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色，綠色，棕色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077998

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

U TURN TAX REFUND L.L.C

:

P.O Box 506797, Suites-704 & 705, Liberty House, DIFC, Dubai, United Arab Emirates

地址 Endereço

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

國籍 Nacionalidade

:

阿拉伯聯合酋長國 Emirados Árabes Unidos

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

17651

廣告；商業管理；商業經營；辦公事務；會計；繪製帳單、帳目報表；商業信息；商業詢價；將信
息編入計算機數據庫；計算機數據庫信息系統化；在計算機檔案中進行數據檢索（替他人）；直
接郵件廣告；文件複製；計算機文檔管理；數據通訊網絡上的在綫廣告；替他人採購（替其他
企業購買商品或服務）；統計資料匯編；稅款準備。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黃色，黑色，白色，灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/077999

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

ADV Fusionex Sdn Bhd

地址 Endereço

:

Level 5-01 PJ Tower, Amcorp Trade Center, 46050, Petaling Jaya, Selangor, Malásia

國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de pesquisa e desenvolvimento na área de software e programas de computadores;
aplicativos de desenvolvimento, projecto e solução de entrega e consultadoria na área da
tecnologia de informação, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078000

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

ADV Fusionex Sdn Bhd

地址 Endereço

:

Level 5-01 PJ Tower, Amcorp Trade Center, 46050, Petaling Jaya, Selangor, Malásia

國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Programas e software de computadores; software para o desenvolvimento de aplicativos de
computadores, tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078001

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

ADV Fusionex Sdn Bhd
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地址 Endereço

:

Level 5-01 PJ Tower, Amcorp Trade Center, 46050, Petaling Jaya, Selangor, Malásia

國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de pesquisa e desenvolvimento na área de software e programas de computadores;
aplicativos de desenvolvimento, projecto e solução de entrega e consultadoria na área da
tecnologia de informação, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078002

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

ADV Fusionex Sdn Bhd

地址 Endereço

:

Level 5-01 PJ Tower, Amcorp Trade Center, 46050, Petaling Jaya, Selangor, Malásia

國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Programas e software de computadores; software para o desenvolvimento de aplicativos de
computadores, tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078003

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

Richemont International SA

地址 Endereço

:

Route des Biches 10, Villars-sur-Glâne, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Botões de punho, molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulseiras (artigos de joalharia), brincos, colares, alfinetes de peito (artigos de joalharia), argolas para chaves em
metias preciosos, relojoaria e instrumentos cronómetros; relógios, cronómetros, relógios de
parede e de mesa, estojos para relógios, ponteiros de relógios (relógios de parede e relojoaria);
mecanismos para relógios de parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras para relógios,
braceletes para relógios, caixas em metais preciosos para relógios e artigos de joalharia.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078007

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha

17653

地址 Endereço

:

2-6 Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Cerveja; bebidas gasosas (bebidas refrescantes); bebidas de sumos de frutos não alcoólicas;
sumos de vegetais (bebidas); extractos de lúpulos para fabrico de cerveja; bebidas à base de
soro de leite; bebidas à base de vinagre.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078008

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha

地址 Endereço

:

2-6 Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas japonesas (em geral); bebidas alcoólicas ocidentais (em geral); bebidas
alcoólicas de fruta; bebidas à base de «shochu» Japonês (Chuhai); bebidas alcoólicas chinesas (em geral); bebidas alcoólicas tonificantes com sabores; vinho adocicado para cozinhar
com o arroz (Mirin); vinho para cozinhar o arroz; vinho de cozinha; «sake»; licores; bebidas espirituosas; vinho; pó de vinho; bebidas espirituosas desnaturadas (bebidas espirituosas processadas para cozinhar); vinho reduzido (molho de vinho para cozinhar); bebidas
espirituosas reduzidas (molho de bebidas espirituosas para cozinhar).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078011

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha

:

2-6 Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Cerveja; bebidas gasosas (bebidas refrescantes); bebidas de sumos de frutos não alcoólicas;
sumos de vegetais (bebidas); extractos de lúpulos para fabrico de cerveja; bebidas à base de
soro de leite; bebidas à base de vinagre.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078012

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha

地址 Endereço

:

2-6 Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas japonesas (em geral); bebidas alcoólicas ocidentais (em geral); bebidas
alcoólicas de fruta; bebidas à base de «shochu» Japonês (Chuhai); bebidas alcoólicas chinesas (em geral); bebidas alcoólicas tonificantes com sabores; vinho adocicado para cozinhar
com o arroz (Mirin); vinho para cozinhar o arroz; vinho de cozinha; «sake»; licores; bebidas espirituosas; vinho; pó de vinho; bebidas espirituosas desnaturadas (bebidas espirituosas processadas para cozinhar); vinho reduzido (molho de vinho para cozinhar); bebidas
espirituosas reduzidas (molho de bebidas espirituosas para cozinhar).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078013

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

湖南省長康實業有限責任公司

:

中國湖南省湘陰縣長康糧站南路1號

HUNAN CHANGKANG INDUSTRIAL CO., LTD.
地址 Endereço

No. 1, Liangzhan South Road, Changkang Town, Xiangyin County, Hunan, P.R. China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

蛋；香腸；牛奶；芝麻醬；精製堅果仁；食用油；芝麻油；醃製蔬菜；魚（非活）；花生醬。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078014

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

湖南省長康實業有限責任公司

:

中國湖南省湘陰縣長康糧站南路1號

17655

HUNAN CHANGKANG INDUSTRIAL CO., LTD.
地址 Endereço

No. 1, Liangzhan South Road, Changkang Town, Xiangyin County, Hunan, P.R. China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡；糖果；糕點；米；麵條；醬油；醋；調味品；食品澱粉；茶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078015

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

NIPPON THOMPSON CO., LTD.

:

19-19, Takanawa 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

Unidades de orientação de rolamentos de movimento linear, rolamentos de esferas, rolamentos de agulhas, rolamentos de cilindro, rolamentos esféricos e todos os tipos de rolamentos, mesas [máquinas] de coordenadas para posicionamento (incluindo mesas de coordenadas x-y), e juntas esféricas, bem como respectivas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078016

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

NIPPON THOMPSON CO., LTD.

:

19-19, Takanawa 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Acoplamentos e componentes de transmissão para veículos terrestres, rolamentos de rodas
de veículos e rolamentos de eixos de veículos para veículos terrestres motorizados.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078017

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

NIPPON THOMPSON CO., LTD.
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地址 Endereço

:

19-19, Takanawa 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

Unidades de orientação de rolamentos de movimento linear, rolamentos de esferas, rolamentos de agulhas, rolamentos de cilindro, rolamentos esféricos e todos os tipos de rolamentos, mesas [máquinas] de coordenadas para posicionamento (incluindo mesas de coordenadas x-y), e juntas esféricas, bem como respectivas peças e acessórios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078018

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

NIPPON THOMPSON CO., LTD.

:

19-19, Takanawa 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Acoplamentos e componentes de transmissão para veículos terrestres, rolamentos de rodas
de veículos e rolamentos de eixos de veículos para veículos terrestres motorizados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078030

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

FERRETTI S.P.A.

地址 Endereço

:

Via Irma Bandiera 62, 47841 Cattolica, Rimini, Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Conversão, remodelação, reparação e restauro de iates e de barcos. Manutenção e reparação de peças e acessórios de barcos. Construção de navios por encomenda. Serviços de
construção de edifícios comerciais e residenciais. Manutenção e reparação de edifícios.
Montagem de construções temporárias para eventos ao ar livre. Serviços relacionados com
estaleiros.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078031

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

FERRETTI S.P.A.

17657

地址 Endereço

:

Via Irma Bandiera 62, 47841 Cattolica, Rimini, Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Fretamento e aluguer de embarcações, nomeadamente de barcos a motor, de embarcações
a vapor, de barcos a remos, de barcos à vela e de embarcações de recreio. Transportes de
passageiros por via marítima. Serviços de marina [atracação, amarração, armazenagem].
Serviços para a manobra de rebocadores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078032

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

FERRETTI S.P.A.

地址 Endereço

:

Via Irma Bandiera 62, 47841 Cattolica, Rimini, Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de ensino e de educação. Organização de eventos para fins culturais, de entretenimento e desportivos. Organização de competições desportivas e de acontecimentos desportivos. Serviços de divertimento.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078033

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

FERRETTI S.P.A.

地址 Endereço

:

Via Irma Bandiera 62, 47841 Cattolica, Rimini, Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de publicidade e de promoção. Organização de exposições e de eventos para fins
comerciais ou de publicidade. Serviços de assessoria relacionados com a gestão de negócios
comerciais e a exploração comercial. Gestão de serviços de amarração para barcos. Serviços de comércio relacionados com barcos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078034

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

SOCIÉTÉ WANG AND NEIL CONSULTING

地址 Endereço

:

93 Cite El Mona Nouvelle Medina Ben Arous 2063 Tunisia

國籍 Nacionalidade

:

突尼斯 Tunisina

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:
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醫藥製劑、醫用或獸醫用化學試劑、衛生消毒劑、醫用營養食物、醫用營養品、營養補充劑、嬰
兒食品、動物用膳食補充劑、獸醫用製劑、淨化劑、殺真菌劑、除莠劑、醫用敷料、牙填料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078035

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

黃韜

[730] 申請人 Requerente

:

黃鏡平

地址 Endereço

:

中國湖北省武漢市武昌區武珞路586-84-1-101號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

商業管理輔助；工商管理輔助；飯店商業管理；特許經營的商業管理；外購服務（商業輔助）；
進出口代理；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；廣告；廣告設計。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078036

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

黃韜

[730] 申請人 Requerente

:

黃鏡平

地址 Endereço

:

中國湖北省武漢市武昌區武珞路586-84-1-101號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

餐廳；住所（旅館，供膳寄宿處）；飯店；咖啡館；酒吧；茶館；快餐館；提供野營場地設施；備辦
宴席；自助餐館。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078037

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15
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[730] 申請人 Requerente

:

劉義平

地址 Endereço

:

中國湖北省武漢市江漢區和平里18號6樓2號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

17659

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

戶外廣告；廣告策劃；商業管理輔助；替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服
務）；辦公機器和設備出租；廣告空間出租；工商管理輔助；飯店商業管理；市場營銷。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078038

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

劉義平

地址 Endereço

:

中國湖北省武漢市江漢區和平里18號6樓2號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

住所（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；自助餐廳；餐廳；預訂臨時住所；茶館；提供野營場地設
施；為動物提供食宿；日間托兒所（看孩子）；會議室出租。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078039

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

惠純油脂有限公司
Vecare Oils & Fats Company Limited

地址 Endereço

:

香港九龍荔枝角永康街27號安泰工業大廈B座11樓2室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉，魚，家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬；蛋，奶，芝士，奶油
及乳製飲料；食用油及油脂；罐頭。

[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了<< 沙律醬 >>，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/078040

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15
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[730] 申請人 Requerente

:
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惠純油脂有限公司
Vecare Oils & Fats Company Limited

地址 Endereço

:

香港九龍荔枝角永康街27號安泰工業大廈B座11樓2室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉，魚，家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬；蛋，奶，芝士，奶油
及乳製飲料；食用油及油脂；罐頭。

[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了<< 沙律醬 >>，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/078041

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

惠純油脂有限公司
Vecare Oils & Fats Company Limited

地址 Endereço

:

香港九龍荔枝角永康街27號安泰工業大廈B座11樓2室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉，魚，家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬；蛋，奶，芝士，奶油
及乳製飲料；食用油及油脂；罐頭。

[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了<< 沙律醬 >>，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/078042

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

惠純油脂有限公司
Vecare Oils & Fats Company Limited

地址 Endereço

:

香港九龍荔枝角永康街27號安泰工業大廈B座11樓2室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉，魚，家禽及野味；肉汁；保存裝、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果醬；蛋，奶，芝士，奶油
及乳製飲料；食用油及油脂；罐頭。
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[540] 商標 Marca

通知 Notificações

17661

:

:

根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了<< 沙律醬 >>，因屬其他類別。

[210] 編號 N.º

:

N/078043

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

安世商業（澳門）有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場中土大廈6樓H-I室

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

不動產事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，灰色，金黃色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078044

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

托蒂朵蒂有限責任公司
TOKIDOKI, LLC

地址 Endereço

:

美國加州，洛杉磯，亞當斯大道西5655 號

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

5655 West Adams Blvd., Los Angeles, Ca 90016, U.S.A.

Jogos e brinquedos; máquinas de jogo electrónicas; caça-níqueis para o jogo; máquinas de
jogo ligadas electronicamente; caça-níqueis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078045

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO., LTD.

地址 Endereço

:

31st Floor, New World Tower, 16-18 Queen’s Road Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶；人造珠寶飾
物；珠寶飾品；人造寶石；寶石；珍珠（珠寶首飾）；人造珠寶；鐘錶及計時儀器；時鐘；錶；腕
錶；錶帶；鐘錶外殼；珠寶首飾盒；珠寶盒；前述產品之零件及配件。（全屬第14類產品）

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078046

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

FRAM Group IP LLC.

地址 Endereço

:

1900 West Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

篩檢程式（機器或引擎部件）；淨化冷卻空氣用篩檢程式（引擎用）；機油濾清器；空氣濾清器；
柴油濾清器；過濾機；過濾機濾筒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078047

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

Prestone Products Corporation

地址 Endereço

:

69, Eagle Road, Danbury, CT06810, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

引擎冷卻劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078048

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

Prestone Products Corporation

地址 Endereço

:

69, Eagle Road, Danbury, CT06810, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

引擎冷卻劑。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078049

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

Prestone Products Corporation

地址 Endereço

:

69, Eagle Road, Danbury, CT06810, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

引擎冷卻劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078050

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

17663

王巧玲
WONG HAO LENG

地址 Endereço

:

澳門保利達花園第三座21樓Q座

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

洗衣用漂白劑及其他物料，清潔、擦亮、去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮
水，牙膏。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

深寶藍，金黃色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078051

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

陳錫朝
CHAN SEK CHIO

地址 Endereço

:

澳門牧場74號第一期建富新邨置富閣十樓F座

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用藥，藥物飲料，醫藥物，醫藥藥丸，藥油，醫用膠布，中藥成藥。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078052

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

陳錫朝
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CHAN SEK CHIO
地址 Endereço

:

澳門牧場74號第一期建富新邨置富閣十樓F座

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用藥，藥物飲料，醫用藥物，醫用藥丸，藥油，醫用膠布，中藥成藥。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078053

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

陳錫朝
CHAN SEK CHIO

地址 Endereço

:

澳門牧場74號第一期建富新邨置富閣十樓F座

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用藥，藥物飲料，醫藥物，醫藥藥丸，藥油，醫用膠布，中藥成藥。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078054

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

陳錫朝
CHAN SEK CHIO

地址 Endereço

:

澳門牧場74號第一期建富新邨置富閣十樓F座

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用藥，藥物飲料，醫藥物，醫藥藥丸，藥油，醫用膠布，中藥成藥。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078055

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

陳錫朝

17665

CHAN SEK CHIO
地址 Endereço

:

澳門牧場74號第一期建富新邨置富閣十樓F座

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用藥，藥物飲料，醫用藥物，醫用藥丸，藥用膠囊，藥油，醫用膠布，中藥成藥。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078056

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

F. Hoffmann-La Roche AG

:

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Suíça

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078057

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

The Child Development Centre

地址 Endereço

:

Matilda International Hospital, 41 Mount Kellett Road, The Peak, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços e actividades de organização de angariação de fundos para obras de beneficência;
patrocínio financeiro; fideicomissos; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078058

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

The Child Development Centre
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地址 Endereço

:

Matilda International Hospital, 41 Mount Kellett Road, The Peak, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços educacionais, de formação e instrução em artes, ciência, negócios e áreas vocacionais; informação educacional, serviços de pesquisa e testes (académicos); exame educacional; serviços escolares; internatos; arranjo e condução de curso de formação, seminários,
conferências, congressos, simpósios, workshops, classes de interesse; arranjo e condução de
competições; organização de espectáculos, concertos, baladas, eventos desportivos, competições, eventos culturais, espectáculos de moda, serviços de feiras de diversões, baladas,
mostra de filmes e programas de bolsas de estudo; publicação e distribuição de boletins informativos, folhetos, panfletos, brochuras, livretos, revistas, bloco de notas, periódicos, materiais de ensino e/ou de instrução, guias de estudo e/ou livros de exercícios e/ou pastas de
trabalho, prospectos e livros para fins educacionais e culturais; organização de exposições
para fins históricos, culturais e educacionais; serviços de museus e de arquivos, serviços de
biblioteca; serviços de campos de férias relacionados com fins recreacionais, desportivos
e educacionais; provisão de desportos recreacionais e instalações de ginástica; serviços de
clube (entretenimento ou educação); tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078059

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

The Child Development Centre

地址 Endereço

:

Matilda International Hospital, 41 Mount Kellett Road, The Peak, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços e actividades de organização de angariação de fundos para obras de beneficência;
patrocínio financeiro; fideicomissos; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078060

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

The Child Development Centre

地址 Endereço

:

Matilda International Hospital, 41 Mount Kellett Road, The Peak, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

41

[511]
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[511]

服務 Serviços

:

17667

Serviços educacionais, de formação e instrução em artes, ciência, negócios e áreas vocacionais; informação educacional, serviços de pesquisa e testes (académicos); exame educacional; serviços escolares; internatos; arranjo e condução de curso de formação, seminários,
conferências, congressos, simpósios, workshops, classes de interesse; arranjo e condução de
competições; organização de espectáculos, concertos, baladas, eventos desportivos, competições, eventos culturais, espectáculos de moda, serviços de feiras de diversões, baladas,
mostra de filmes e programas de bolsas de estudo; publicação e distribuição de boletins informativos, folhetos, panfletos, brochuras, livretos, revistas, bloco de notas, periódicos, materiais de ensino e/ou de instrução, guias de estudo e/ou livros de exercícios e/ou pastas de
trabalho, prospectos e livros para fins educacionais e culturais; organização de exposições
para fins históricos, culturais e educacionais; serviços de museus e de arquivos, serviços de
biblioteca; serviços de campos de férias relacionados com fins recreacionais, desportivos
e educacionais; provisão de desportos recreacionais e instalações de ginástica; serviços de
clube (entretenimento ou educação); tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078061

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Masayasu Yonemura

地址 Endereço

:

481-1, Kiyoi-cho, Yasaka Torii-mae sagaru, Higashiyama-ku, Kyoto, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Restaurantes, cafés, cafetarias, cantinas, snack-bars, restaurante de sirva-se a si próprio,
serviços de bar, serviços de fornecimento de comidas e bebidas, bar, fornecimento a restaurantes móveis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078068

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Je-Yeol Myung

地址 Endereço

:

636 Samseong-ro, Gangnam-gu, Seul 135-870, República da Coreia

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Livros, jornais, revistas [periódicos], calendários, brochuras [folhetos, panfletos], blocos de
notas, cadernos, catálogos, cartazes, cartas ou mapas, fotografias.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078069

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

CBN INTERNATIONAL CO., LTD.

地址 Endereço

:
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3F., No. 5, Aly. 25, Ln. 960, Minzu 1st Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City 813, Taiwan,
China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

羽毛球；網球；回力球；羽毛球拍、壁球拍、網球拍、回力球拍；球拍袋；網球拍、羽毛球拍中
桿；運動用護膝、護腕；球拍握把帶；球拍用線；網球用網；羽毛球用網。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078070

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

«Hardware» para computadores; «software» para computadores e outros meios; dados, informação, ficheiros e documentos, todos registados electronicamente, opticamente ou magneticamente, ou descarregável de uma rede informática, da Internet ou extranets.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078071

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Material impresso; publicações impressas; brochuras; panfletos; periódicos; revistas; circulares informativas; livros; gravuras; fotografias; artigos de papelaria; diários; calendários;
cadernos; materiais de instrução e de ensino.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078072

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de informação relativa a negócios; serviços de consultadoria empresarial;
serviços de assistência de gestão empresarial; serviços de assessoria relacionados com gestão empresarial; aconselhamento empresarial em relação a aquisições, fusões e franquias;
preparação de relatórios, organização e direcção de exposições e conferências relacionadas
com os anteriores; serviços de informação, assessoria e consultadoria, todos relacionados
com os anteriores, incluindo o fornecimento dos referidos serviços em linha através de uma
rede informática ou através da Internet ou extranets.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078073

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Ser viços educativos e de formação; organi zação e direcção de cursos, seminários,
«workshops», exposições, conferências e aulas, para fins educativos, de instrução, e formação; serviços educacionais relacionados com o desenvolvimento de materiais educativos;
distribuição de materiais educativos em conexão com o anterior; publicação de textos,
livros, revistas e material impresso; serviços de biblioteca; serviços de tradução; serviços
de informação, assessoria e consultadoria, todos relacionados com os anteriores, incluindo
o fornecimento de tais serviços em linha através de uma rede informática ou através da Internet ou extranets.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078074

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

地址 Endereço

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços jurídicos.

ca

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078075

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

地址 Endereço

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

ca

«Hardware» para computadores; «software» para computadores e outros meios; dados, informação, ficheiros e documentos, todos registados electronicamente, opticamente ou magneticamente, ou descarregável de uma rede informática, da Internet ou extranets.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078076

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

地址 Endereço

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

國籍 Nacionalidade

:

ca
美國 Americana

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

17671

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Material impresso; publicações impressas; brochuras; panfletos; periódicos; revistas; circulares informativas; livros; gravuras; fotografias; artigos de papelaria; diários; calendários;
cadernos; materiais de instrução e de ensino.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078077

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

地址 Endereço

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

ca

Fornecimento de informação relativa a negócios; serviços de consultadoria empresarial;
serviços de assistência de gestão empresarial; serviços de assessoria relacionados com gestão empresarial; aconselhamento empresarial em relação a aquisições, fusões e franquias;
preparação de relatórios, organização e direcção de exposições e conferências relacionadas
com os anteriores; serviços de informação, assessoria e consultadoria, todos relacionados
com os anteriores, incluindo o fornecimento dos referidos serviços em linha através de uma
rede informática ou através da Internet ou extranets.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078078

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Ser viços educativos e de formação; organi zação e direcção de cursos, seminários,
«workshops», exposições, conferências e aulas, para fins educativos, de instrução, e formação; serviços educacionais relacionados com o desenvolvimento de materiais educativos;
distribuição de materiais educativos em conexão com o anterior; publicação de textos,
livros, revistas e material impresso; serviços de biblioteca; serviços de tradução; serviços de
informação, assessoria e consultadoria, todos relacionados com os anteriores, incluindo o
fornecimento de tais serviços em linha através de uma rede informática ou através da Internet ou extranets.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078079

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços jurídicos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078080

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

«Hardware» para computadores; «software» para computadores e outros meios; dados, informação, ficheiros e documentos, todos registados electronicamente, opticamente ou magneticamente, ou descarregável de uma rede informática, da Internet ou extranets.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078081

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

地址 Endereço

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

ca

Material impresso; publicações impressas; brochuras; panfletos; periódicos; revistas; circulares informativas; livros; gravuras; fotografias; artigos de papelaria; diários; calendários;
cadernos; materiais de instrução e de ensino.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078082

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

地址 Endereço

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

ca

Fornecimento de informação relativa a negócios; serviços de consultadoria empresarial;
serviços de assistência de gestão empresarial; serviços de assessoria relacionados com gestão empresarial; aconselhamento empresarial em relação a aquisições, fusões e franquias;
preparação de relatórios, organização e direcção de exposições e conferências relacionadas
com os anteriores; serviços de informação, assessoria e consultadoria, todos relacionados
com os anteriores, incluindo o fornecimento dos referidos serviços em linha através de uma
rede informática ou através da Internet ou extranets.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078083

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Ser viços educativos e de formação; organi zação e direcção de cursos, seminários,
«workshops», exposições, conferências e aulas, para fins educativos, de instrução, e formação; serviços educacionais relacionados com o desenvolvimento de materiais educativos;
distribuição de materiais educativos em conexão com o anterior; publicação de textos,
livros, revistas e material impresso; serviços de biblioteca; serviços de tradução; serviços de
informação, assessoria e consultadoria, todos relacionados com os anteriores, incluindo o
fornecimento de tais serviços em linha através de uma rede informática ou através da Internet ou extranets.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078084

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
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國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços jurídicos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078085

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

«Hardware» para computadores; «software» para computadores e outros meios; dados, informação, ficheiros e documentos, todos registados electronicamente, opticamente ou magneticamente, ou descarregável de uma rede informática, da Internet ou extranets.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078086

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Material impresso; publicações impressas; brochuras; panfletos; periódicos; revistas; circulares informativas; livros; gravuras; fotografias; artigos de papelaria; diários; calendários;
cadernos; materiais de instrução e de ensino.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078087

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
國籍 Nacionalidade
[511]

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

35
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服務 Serviços

:
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Fornecimento de informação relativa a negócios; serviços de consultadoria empresarial;
serviços de assistência de gestão empresarial; serviços de assessoria relacionados com gestão empresarial; aconselhamento empresarial em relação a aquisições, fusões e franquias;
preparação de relatórios, organização e direcção de exposições e conferências relacionadas
com os anteriores; serviços de informação, assessoria e consultadoria, todos relacionados
com os anteriores, incluindo o fornecimento dos referidos serviços em linha através de uma
rede informática ou através da Internet ou extranets.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078088

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Ser viços educativos e de formação; organi zação e direcção de cursos, seminários,
«workshops», exposições, conferências e aulas, para fins educativos, de instrução, e formação; serviços educacionais relacionados com o desenvolvimento de materiais educativos;
distribuição de materiais educativos em conexão com o anterior; publicação de textos,
livros, revistas e material impresso; serviços de biblioteca; serviços de tradução; serviços de
informação, assessoria e consultadoria, todos relacionados com os anteriores, incluindo o
fornecimento de tais serviços em linha através de uma rede informática ou através da Internet ou extranets.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078089

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

:

The Orrick Building, 405 Howard Street, San Francisco 94105, the United States of Ameri-

地址 Endereço

ca
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços jurídicos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078090

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

澳門大街手信食品有限公司

地址 Endereço

:

澳門高園街11號永新大廈地下B舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，金黃色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078091

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

澳門大街手信食品有限公司

地址 Endereço

:

澳門高園街11號永新大廈地下B舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果。

[540] 商標 Marca
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，金黃色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078092

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

華潤水泥控股（香港）有限公司
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

地址 Endereço

:

香港灣仔港灣道26號華潤大廈44樓
44/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材
料）；建築用木材；地板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔
熱玻璃；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078093

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

華潤水泥控股（香港）有限公司

:

香港灣仔港灣道26號華潤大廈44樓

17677

CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED
地址 Endereço

44/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材
料）；建築用木材；地板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔
熱玻璃；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078094

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

華潤水泥控股（香港）有限公司
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材

香港灣仔港灣道26號華潤大廈44樓
44/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

料）；建築用木材；地板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔
熱玻璃；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078095

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

華潤水泥控股（香港）有限公司
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

地址 Endereço

:

香港灣仔港灣道26號華潤大廈44樓
44/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

[511]

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

19
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[511]

產品 Produtos

:
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水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材
料）；建築用木材；地板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔
熱玻璃；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078096

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

華潤水泥控股（香港）有限公司
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材

香港灣仔港灣道26號華潤大廈44樓
44/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

料）；建築用木材；地板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔
熱玻璃；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078097

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

華潤水泥控股（香港）有限公司
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

地址 Endereço

:

香港灣仔港灣道26號華潤大廈44樓
44/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材
料）；建築用木材；地板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔
熱玻璃；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078098

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

華潤水泥控股（香港）有限公司

:

香港灣仔港灣道26號華潤大廈44樓
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CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED
地址 Endereço

44/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材
料）；建築用木材；地板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔
熱玻璃；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078099

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

華潤水泥控股（香港）有限公司
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

地址 Endereço

:

香港灣仔港灣道26號華潤大廈44樓
44/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材
料）；建築用木材；地板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔
熱玻璃；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078100

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

華潤水泥控股（香港）有限公司
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

地址 Endereço

:

香港灣仔港灣道26號華潤大廈44樓
44/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材
料）；建築用木材；地板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔
熱玻璃；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078101

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

華潤水泥控股（香港）有限公司
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CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED
地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材

香港灣仔港灣道26號華潤大廈44樓
44/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

料）；建築用木材；地板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔
熱玻璃；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078102

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

華潤水泥控股（香港）有限公司

:

香港灣仔港灣道26號華潤大廈44樓

CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED
地址 Endereço

44/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材
料）；建築用木材；地板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔
熱玻璃；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078103

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

華潤水泥控股（香港）有限公司
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED
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地址 Endereço

:

17681

香港灣仔港灣道26號華潤大廈44樓
44/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

水泥；石棉水泥；水泥板；建築石料；混凝土；磚；石灰；石膏；非金屬建築物；塗層（建築材
料）；建築用木材；地板條；水泥柱；瀝青；非金屬水管；砂石管；玻璃鋼製門、窗；建築玻璃；隔
熱玻璃；磚黏合料；石、混凝土或大理石藝術品；非金屬紀念標牌。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078104

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

張家豪

:

中國台灣台中市北屯區遼陽五街131號

地址 Endereço
活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

百貨公司；超級市場；便利商店；購物中心；郵購；電視購物；網路購物；為消費者提供商品資訊
及購物建議服務；量販店；百貨商店；廣告；代理進出口服務；商情提供；貨物公證；文字處理；
影印；建立電腦資訊系統資料庫；辦理會計業務；企業管理顧問；工商管理協助；公關；職業介
紹；古董拍賣；拍賣；珠寶拍賣；網路拍賣；藝術品拍賣；市場調查；民意調查；廣告宣傳器材租
賃；廣告空間租賃；辦公機器租賃；辦公設備租賃；為工商企業籌備商展服務；宗教用品零售批
發；食品零售批發；文教用品零售批發；五金零售批發；家庭日常用品零售批發；販賣機租賃；
為他人安排電訊服務預約；加水站服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078105

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL, em inglês UNION
OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS (UEFA)

地址 Endereço

:

Route de Genève 46, 1260 Nyon, Suíça

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Roupas; sapatos e calçados; chapelaria; camisas; tecidos de malha (vestuário); pullovers;
pullovers sem manga; T-shirts; coletes; camisolas interiores; camisolas interiores sem mangas; vestidos; saias; roupa interior; roupas de banho; roupões de banho; calções; bermudas;
calças; blusas; gorros; bonés; chapéus; cintos para vestuário; lenços; xailes; chapéus de uniforme; fatos de treino; camisolas; casacos; casacos de desporto; blusões; roupas à prova de
água; agasalhos; uniformes; gravatas; pulseiras; fitas para o cabelo; luvas, aventais; babetes,
não de papel; pijamas; roupas para lactentes e crianças; meias; suspensórios; cintos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078106

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

濠江卷煙廠有限公司

地址 Endereço

:

澳門馬揸度大馬路南豐工業大廈第一期11樓B座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草製品，煙具，雪茄。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078107

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
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AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED
地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

提供與旅遊有關產品之廣告、推銷、分配及銷售，及與文化、教育、運動及娛樂有關的互動資
訊，尋找住宿處、寄宿處及膳食處的服務；自一資訊數據庫或互聯網的旅遊代理服務或代旅客
預訂酒店的代理服務；與這些有關的資訊服務，所有均透過互聯網或其他資訊網絡在線提供；
於互聯網如網頁般使用的廣告匯編；全屬第35類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078108

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

17683

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；
遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；旅客陪伴；觀光旅
遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸
有關的諮詢及顧問服務；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的資訊服務；服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅
行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客
的接待及協助；組織或營運郵輪旅行，旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬遷
服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務，與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；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
的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及
文件的包裝、儲藏、打包、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所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存
及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、
港口及碼頭運作的服務，船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服
務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的
出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司
機服務；存放，搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所
有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有
關的資訊、諮詢及顧問服務，全屬第39類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078109

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

服務；臨時住宿；預留住宿的旅遊代理服務；為旅客安排住宿；酒店服務；酒店預訂服務；招待
服務（住宿）；會議廳設施；提供食品和飲料；餐廳服務；酒吧，咖啡室；咖啡店，咖啡店服務；
全屬第43類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078110

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16
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活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

提供與旅遊有關產品之廣告、推銷、分配及銷售，及與文化、教育、運動及娛樂有關的互動資
訊，尋找住宿處、寄宿處及膳食處的服務；自一資訊數據庫或互聯網的旅遊代理服務或代旅客
預訂酒店的代理服務；與這些有關的資訊服務，所有均透過互聯網或其他資訊網絡在線提供；
於互聯網如網頁般使用的廣告匯編；全屬第35類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078111

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；
遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；旅客陪伴；觀光旅
遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸
有關的諮詢及顧問服務；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的資訊服務；服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅
行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客
的接待及協助；組織或營運郵輪旅行，旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬遷
服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務，與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；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
的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及
文件的包裝、儲藏、打包、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所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存
及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、
港口及碼頭運作的服務，船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服
務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的
出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司
機服務；存放，搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所
有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有
關的資訊、諮詢及顧問服務，全屬第39類。

[540] 商標 Marca

:

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[210] 編號 N.º

:

N/078112

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司

17685

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED
地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

服務；臨時住宿；預留住宿的旅遊代理服務；為旅客安排住宿；酒店服務；酒店預訂服務；招待
服務（住宿）；會議廳設施；提供食品和飲料；餐廳服務；酒吧，咖啡室；咖啡店，咖啡店服務；
全屬第43類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078113

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

提供與旅遊有關產品之廣告、推銷、分配及銷售，及與文化、教育、運動及娛樂有關的互動資
訊，尋找住宿處、寄宿處及膳食處的服務；自一資訊數據庫或互聯網的旅遊代理服務或代旅客
預訂酒店的代理服務；與這些有關的資訊服務，所有均透過互聯網或其他資訊網絡在線提供；
於互聯網如網頁般使用的廣告匯編；全屬第35類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078114

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；
遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；旅客陪伴；觀光旅
遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

17686

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

有關的諮詢及顧問服務；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的資訊服務；服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅
行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客
的接待及協助；組織或營運郵輪旅行，旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬遷
服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務，與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；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
的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及
文件的包裝、儲藏、打包、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所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存
及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、
港口及碼頭運作的服務，船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服
務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的
出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司
機服務；存放，搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所
有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有
關的資訊、諮詢及顧問服務，全屬第39類。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078115

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

服務；臨時住宿；預留住宿的旅遊代理服務；為旅客安排住宿；酒店服務；酒店預訂服務；招待
服務（住宿）；會議廳設施；提供食品和飲料；餐廳服務；酒吧，咖啡室；咖啡店，咖啡店服務；
全屬第43類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078116

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

[511]

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

35

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[511]
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:
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提供與旅遊有關產品之廣告、推銷、分配及銷售，及與文化、教育、運動及娛樂有關的互動資
訊，尋找住宿處、寄宿處及膳食處的服務；自一資訊數據庫或互聯網的旅遊代理服務或代旅客
預訂酒店的代理服務；與這些有關的資訊服務，所有均透過互聯網或其他資訊網絡在線提供；
於互聯網如網頁般使用的廣告匯編；全屬第35類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078117

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；
遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；旅客陪伴；觀光旅
遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸
有關的諮詢及顧問服務；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的資訊服務；服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅
行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客
的接待及協助；組織或營運郵輪旅行，旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬遷
服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務，與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；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
的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及
文件的包裝、儲藏、打包、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所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存
及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、
港口及碼頭運作的服務，船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服
務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的
出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司
機服務；存放，搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所
有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有
關的資訊、諮詢及顧問服務，全屬第39類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078118

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED
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地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

服務；臨時住宿；預留住宿的旅遊代理服務；為旅客安排住宿；酒店服務；酒店預訂服務；招待
服務（住宿）；會議廳設施；提供食品和飲料；餐廳服務；酒吧，咖啡室；咖啡店，咖啡店服務；
全屬第43類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078119

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

提供與旅遊有關產品之廣告、推銷、分配及銷售，及與文化、教育、運動及娛樂有關的互動資
訊，尋找住宿處、寄宿處及膳食處的服務；自一資訊數據庫或互聯網的旅遊代理服務或代旅客
預訂酒店的代理服務；與這些有關的資訊服務，所有均透過互聯網或其他資訊網絡在線提供；
於互聯網如網頁般使用的廣告匯編；全屬第35類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078120

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；
遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；旅客陪伴；觀光旅
遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸
有關的諮詢及顧問服務；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的資訊服務；服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅
行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客
的接待及協助；組織或營運郵輪旅行，旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬遷
服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務，與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；與旅行及運輸
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有關的諮詢及顧問服務；提供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
的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及
文件的包裝、儲藏、打包、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所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存
及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、
港口及碼頭運作的服務，船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服
務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的
出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司
機服務；存放，搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所
有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有
關的資訊、諮詢及顧問服務，全屬第39類。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078121

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

服務；臨時住宿；預留住宿的旅遊代理服務；為旅客安排住宿；酒店服務；酒店預訂服務；招待
服務（住宿）；會議廳設施；提供食品和飲料；餐廳服務；酒吧，咖啡室；咖啡店，咖啡店服務；
全屬第43類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078122

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

提供與旅遊有關產品之廣告、推銷、分配及銷售，及與文化、教育、運動及娛樂有關的互動資
訊，尋找住宿處、寄宿處及膳食處的服務；自一資訊數據庫或互聯網的旅遊代理服務或代旅客
預訂酒店的代理服務；與這些有關的資訊服務，所有均透過互聯網或其他資訊網絡在線提供；
於互聯網如網頁般使用的廣告匯編；全屬第35類。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078123

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
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AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED
地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；
遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；旅客陪伴；觀光旅
遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸
有關的諮詢及顧問服務；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的資訊服務；服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅
行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客
的接待及協助；組織或營運郵輪旅行，旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬遷
服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務，與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；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
的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及
文件的包裝、儲藏、打包、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所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存
及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、
港口及碼頭運作的服務，船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服
務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的
出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司
機服務；存放，搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所
有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有
關的資訊、諮詢及顧問服務，全屬第39類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078124

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

服務；臨時住宿；預留住宿的旅遊代理服務；為旅客安排住宿；酒店服務；酒店預訂服務；招待
服務（住宿）；會議廳設施；提供食品和飲料；餐廳服務；酒吧，咖啡室；咖啡店，咖啡店服務；
全屬第43類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078125

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

提供與旅遊有關產品之廣告、推銷、分配及銷售，及與文化、教育、運動及娛樂有關的互動資
訊，尋找住宿處、寄宿處及膳食處的服務；自一資訊數據庫或互聯網的旅遊代理服務或代旅客
預訂酒店的代理服務；與這些有關的資訊服務，所有均透過互聯網或其他資訊網絡在線提供；
於互聯網如網頁般使用的廣告匯編；全屬第35類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078126

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；
遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；旅客陪伴；觀光旅
遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸
有關的諮詢及顧問服務；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的資訊服務；服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅
行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客
的接待及協助；組織或營運郵輪旅行，旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬遷
服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務，與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；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
的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及
文件的包裝、儲藏、打包、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傢俱從
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一地方往另一地方的運輸服務以及與此類運輸有聯繫的所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存
及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、
港口及碼頭運作的服務，船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服
務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的
出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司
機服務；存放，搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所
有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有
關的資訊、諮詢及顧問服務，全屬第39類。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078127

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

服務；臨時住宿；預留住宿的旅遊代理服務；為旅客安排住宿；酒店服務；酒店預訂服務；招待
服務（住宿）；會議廳設施；提供食品和飲料；餐廳服務；酒吧，咖啡室；咖啡店，咖啡店服務；
全屬第43類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078128

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

提供與旅遊有關產品之廣告、推銷、分配及銷售，及與文化、教育、運動及娛樂有關的互動資
訊，尋找住宿處、寄宿處及膳食處的服務；自一資訊數據庫或互聯網的旅遊代理服務或代旅客
預訂酒店的代理服務；與這些有關的資訊服務，所有均透過互聯網或其他資訊網絡在線提供；
於互聯網如網頁般使用的廣告匯編；全屬第35類。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078129

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司

17693

AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED
地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；
遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；旅客陪伴；觀光旅
遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸
有關的諮詢及顧問服務；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的資訊服務；服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅
行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客
的接待及協助；組織或營運郵輪旅行，旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬遷
服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務，與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；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
的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及
文件的包裝、儲藏、打包、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所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存
及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、
港口及碼頭運作的服務，船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服
務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的
出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司
機服務；存放，搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所
有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有
關的資訊、諮詢及顧問服務，全屬第39類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078130

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED
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地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

服務；臨時住宿；預留住宿的旅遊代理服務；為旅客安排住宿；酒店服務；酒店預訂服務；招待
服務（住宿）；會議廳設施；提供食品和飲料；餐廳服務；酒吧，咖啡室；咖啡店，咖啡店服務；
全屬第43類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078131

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

提供與旅遊有關產品之廣告、推銷、分配及銷售，及與文化、教育、運動及娛樂有關的互動資
訊，尋找住宿處、寄宿處及膳食處的服務；自一資訊數據庫或互聯網的旅遊代理服務或代旅客
預訂酒店的代理服務；與這些有關的資訊服務，所有均透過互聯網或其他資訊網絡在線提供；
於互聯網如網頁般使用的廣告匯編；全屬第35類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078132

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；
遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客的接待及協助；組織或營運郵輪旅行；旅客陪伴；觀光旅
遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬運服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務；與旅行及運輸
有關的諮詢及顧問服務；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的資訊服務；服務：運輸服務；貨物包裝及儲存；組織旅
行。運輸及儲藏，如：組織旅行及運輸；旅遊社及旅行社；遊客旅行的組織，計劃及出售；遊客
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的接待及協助；組織或營運郵輪旅行，旅客陪伴；觀光旅遊；預訂運輸及旅行；導遊服務；搬遷
服務，票務（運輸及旅行用）的簽發服務，與旅行及運輸有關的諮詢及顧問服務；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
的資訊服務；旅行團服務，關於價目表、時間表及運輸工具的資訊；貨物、產品、車輛或數據及
文件的包裝、儲藏、打包、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所需服務；運輸經紀；旅客行李的保存
及運輸服務；經營停車站、橋樑、鐵路、海上或航空終點站的企業服務；關於海上拖曳、卸貨、
港口及碼頭運作的服務，船隻遇難及其貨物的壓載及拯救；關於飛機場或直升機場運作的服
務；與運輸工具有關的租借服務；車輛出租；航空器租賃；倉庫、貯藏貨櫃及車房或車庫地點的
出租；陸地、航空及海上運輸工具的拖曳、庇護及停泊；汽車停車服務；船隻及車輛的出租；司
機服務；存放，搬遷服務；遞送服務，租用船隻；水、電力及能源的供應及分配；及上述提及所
有亦自一互聯網電腦數據庫在線提供；及匯編廣告作互聯網網頁之用；提供與上述所有服務有
關的資訊、諮詢及顧問服務，全屬第39類。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078133

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[730] 申請人 Requerente

:

活力旅行社有限公司
AGÊNCIA DE VIAGENS ENERGIA, LIMITADA / ENERGY TRAVEL AGENCY
LIMITED

地址 Endereço

:

澳門東北大馬路503號保利達花園第三座地下AF舖

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

服務；臨時住宿；預留住宿的旅遊代理服務；為旅客安排住宿；酒店服務；酒店預訂服務；招待
服務（住宿）；會議廳設施；提供食品和飲料；餐廳服務；酒吧，咖啡室；咖啡店，咖啡店服務；
全屬第43類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078134

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

張少華
Cheong Sio Wa

地址 Endereço

:

澳門氹仔海洋花園紅梅苑20樓G單位

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革及人造皮革；衣箱及旅行袋；旅行盒；背包，手提箱，購物袋，旅行袋，沙灘袋，帶輪購物
袋，旅行用服裝袋，旅行套裝，登山運動員用袋，露營者用袋，書包；口袋錢包，零錢包，錢袋，
鎖匙包，雨傘，陽傘及手杖，鞭，鞍具，全屬第18類。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白底黑花紋，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078135

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

張少華
Cheong Sio Wa

地址 Endereço

:

澳門氹仔海洋花園紅梅苑20樓G單位

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革及人造皮革；衣箱及旅行袋；旅行盒；背包，手提箱，購物袋，旅行袋，沙灘袋，帶輪購物
袋，旅行用服裝袋，旅行套裝，登山運動員用袋，露營者用袋，書包；口袋錢包，零錢包，錢袋，
鎖匙包，雨傘，陽傘及手杖，鞭，鞍具，全屬第18類。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白底黑花紋，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078136

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

張少華
Cheong Sio Wa

地址 Endereço

:

澳門氹仔海洋花園紅梅苑20樓G單位

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革及人造皮革；衣箱及旅行袋；旅行盒；背包，手提箱，購物袋，旅行袋，沙灘袋，帶輪購物
袋，旅行用服裝袋，旅行套裝，登山運動員用袋，露營者用袋，書包；口袋錢包，零錢包，錢袋，
鎖匙包，雨傘，陽傘及手杖，鞭，鞍具，全屬第18類。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白底黑花紋，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/078137

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市金活實業有限公司
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Shenzhen Kingworld Industry Company Limited
地址 Endereço

:

中國深圳市羅湖區人民南路天安國際大廈1006-1008室
1006-1008 Block A, Tianan Bldg, Renmin Nan Rd., Shenzhen, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用藥；藥油；消毒劑；醫用營養品；驅昆蟲藥；消毒紙巾；外科敷料；獸醫用藥；牙用光潔劑；
淨化劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078138

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市金活實業有限公司
Shenzhen Kingworld Industry Company Limited

地址 Endereço

:

中國深圳市羅湖區人民南路天安國際大廈1006-1008室
1006-1008 Block A, Tianan Bldg, Renmin Nan Rd., Shenzhen, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

醫療器械和儀器；醫用體溫計；牙科設備和儀器；理療設備；助聽器；吸奶器；避孕套；假肢；矯
形用物品；縫合材料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078139

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市金活實業有限公司
Shenzhen Kingworld Industry Company Limited

地址 Endereço

:

中國深圳市羅湖區人民南路天安國際大廈1006-1008室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

巧克力飲料；茶；茶飲料；糖果；蜂蜜；糕點；穀粉製食品；穀類製品；調味品；豆粉。

1006-1008 Block A, Tianan Bldg, Renmin Nan Rd., Shenzhen, China
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078140

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市金活實業有限公司
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Shenzhen Kingworld Industry Company Limited
地址 Endereço

:

中國深圳市羅湖區人民南路天安國際大廈1006-1008室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；進出口代理；替他人推銷；商

1006-1008 Block A, Tianan Bldg, Renmin Nan Rd., Shenzhen, China

業管理和組織諮詢；市場營銷；計算機文檔管理；會計；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品
的零售或批發服務。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078141

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市金活實業有限公司
Shenzhen Kingworld Industry Company Limited

地址 Endereço

:

中國深圳市羅湖區人民南路天安國際大廈1006-1008室
1006-1008 Block A, Tianan Bldg, Renmin Nan Rd., Shenzhen, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用藥，藥油；消毒劑；醫用營養品；驅昆蟲藥；消毒紙巾；外科敷料；獸醫用藥；牙用光潔劑；
淨化劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078142

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市金活實業有限公司
Shenzhen Kingworld Industry Company Limited
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地址 Endereço

:

17699

中國深圳市羅湖區人民南路天安國際大廈1006-1008室
1006-1008 Block A, Tianan Bldg, Renmin Nan Rd., Shenzhen, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

醫療器械和儀器；醫用體溫計；牙科設備和儀器；理療設備；助聽器；吸奶器；避孕套；假肢；矯
形用物品；縫合材料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078143

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市金活實業有限公司
Shenzhen Kingworld Industry Company Limited

地址 Endereço

:

中國深圳市羅湖區人民南路天安國際大廈1006-1008室
1006-1008 Block A, Tianan Bldg, Renmin Nan Rd., Shenzhen, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

巧克力飲料；茶；茶飲料；糖果；蜂蜜；糕點；穀粉製食品；穀類製品；調味品；豆粉。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078144

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

深圳市金活實業有限公司
Shenzhen Kingworld Industry Company Limited

地址 Endereço

:

中國深圳市羅湖區人民南路天安國際大廈1006-1008室
1006-1008 Block A, Tianan Bldg, Renmin Nan Rd., Shenzhen, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；組織商業或廣告展覽；進出口代理；替他人推銷；商
業管理和組織諮詢；市場營銷；計算機文檔管理；會計；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品
的零售或批發服務。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078145

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

Gilead Sciences Inc.

地址 Endereço

:

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078146

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

Gilead Sciences Inc.

地址 Endereço

:

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078147

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

Gilead Sciences Limited

地址 Endereço

:

IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, Ireland

國籍 Nacionalidade

:

愛爾蘭 Irlandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078148

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

Gilead Sciences Limited

:

IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, Ireland

地址 Endereço

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

國籍 Nacionalidade

:

愛爾蘭 Irlandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078149

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

The Entertainer FZ-LLC

地址 Endereço

:

P. O. Box 502202, Dubai, United Arab Emirates

國籍 Nacionalidade

:

阿拉伯聯合酋長國 Emirados Árabes Unidos

17701

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Publicações electrónicas descarregáveis, produtos ópticos, incluindo óculos de sol; aparelhos audiovisuais, instrumentos audiovisuais, receptores audiovisuais, aparelhos audiovisuais
para ensino; vídeos pré-gravados, cassetes de vídeo, discos de vídeo, cassetes de áudio, gravações de som, discos compactos, filmes cinematográficos; software informático, gravado;
programas de jogos de computador.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078150

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

The Entertainer FZ-LLC

地址 Endereço

:

P. O. Box 502202, Dubai, United Arab Emirates

國籍 Nacionalidade

:

阿拉伯聯合酋長國 Emirados Árabes Unidos

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Publicações electrónicas descarregáveis, produtos ópticos, incluindo óculos de sol; aparelhos audiovisuais, instrumentos audiovisuais, receptores audiovisuais, aparelhos audiovisuais
para ensino; vídeos pré-gravados, cassetes de vídeo, discos de vídeo, cassetes de áudio, gravações de som, discos compactos, filmes cinematográficos; software informático, gravado;
programas de jogos de computador.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078151

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

Double A (1991) Public Company Limited

:

1 Moo 2, Thatoom, Srimahaphote, Prachinburi, Thailand

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

泰國 Tailandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Papel, cartão e produtos feitos destes materiais, material impresso, materiais de encadernação de livros, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para fins de papelaria e uso doméstico, materiais para artistas, pincéis de pintura, máquinas de escrever e artigos de escritório
(com excepção de mobília), material educativo e de ensino (com excepção de aparelhos),
artigos de plástico para embalagem, caracteres de tipografia, clichés de tipografia, livros,
livretes, papel químico e agendas.

[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
excluiu-se «cartas para jogar», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º

:

N/078152

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

Yoshida & Co., Ltd.

地址 Endereço

:

1-17-6, Higashi-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Porta-moedas; carteiras; bolsas para cosméticos; estojos de toilette não guarnecidos; sacos
de transporte; sacos para transporte de bebés; mochilas; sacos de transporte para todos os
fins; sacos de desporto para todos os fins; sacos de praia; malas; sacos; sacolas de viagem;
sacos de couro para compras; sacos de fim-de-semana; sacos escolares; sacos a tiracolo;
sacos de compras em matérias têxteis; sacos grandes de transporte; sacos de viagem; sacos
porta-fatos de viagem; bolsas para sapatos para viagem; pastas para documentos; malas de
viagem; porta-chaves; estojos para documentos; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078153

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

Yoshida & Co., Ltd.

地址 Endereço

:

1-17-6, Higashi-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[511]

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

35
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[511]

服務 Serviços

:

17703

Serviços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de sacos e bolsas; serviços de
venda a retalho ou serviços de venda por grosso de vestuário; serviços de venda a retalho
ou serviços de venda por grosso de artigos pessoais; serviços de anúncios comerciais e publicidade; análise de gestão empresarial ou consultadoria empresarial; Estudos de mercado
ou análises; fornecimento de informação relativa a vendas comerciais; gestão empresarial
de hotéis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078154

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

瀾起科技澳門離岸商業服務有限公司
MONTAGE TECHNOLOGY MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED

地址 Endereço

:

澳門南灣大馬路567號大西洋銀行大廈13樓C&D座
Avenida da Praia Grande No. 567, Banco Nacional Ultramarino Building, 13 Andar C & D,
Macau SAR China

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Hardware informático; software informático para uso no desenho de circuitos integrados;
circuitos integrados, circuitos impressos, placas de circuitos integrados em branco, cartões
de circuitos integrados em branco («smart cards»); placas de circuitos integrados codificados contendo programas utilizados para desenhar circuitos integrados, não se destinam a
ser utilizados na indústria da música; cartões de circuitos integrados codificados contendo
programas utilizados para desenhar circuitos integrados, não se destinam a ser utilizados
na indústria da música; software informático gravado e hardware informático para utilização no desenho de circuitos integrados; receptores de áudio e vídeo, aparelhos semicondutores, nomeadamente semicondutores; produtos ópticos na forma de circuitos integrados
e módulos de expansão de memória e frequência de rádio de circuitos integrados, processamento de sinal digital de circuitos integrados e circuitos integrados de sinais mistos,
telefones portáteis; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação,
acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica, nomeadamente circuitos integrados e módulos de expansão de memória e frequência de rádio de circuitos integrados,
processamento de sinal digital de circuitos integrados e circuitos integrados de sinais mistos; aparelhos para o registo, a transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes
de registo magnético codificados contendo programas utilizados para desenhar circuitos
integrados, não se destinam a ser utilizados na indústria da música; discos acústicos codificados contendo programas utilizados para desenhar circuitos integrados, não se destinam
a ser utilizados na indústria da música; software informático, gravado; programas informáticos, gravados; aparelhos de memória informática; cartões de circuitos integrados («smart
cards»); etiquetagem electrónica para produtos; receptores (áudio e vídeo); semicondutores;
circuitos impressos; circuitos integrados; chips de circuitos integrados.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078155

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

瀾起科技澳門離岸商業服務有限公司

:

澳門南灣大馬路567號大西洋銀行大廈13樓C&D座
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MONTAGE TECHNOLOGY MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED
地址 Endereço

Avenida da Praia Grande No. 567, Banco Nacional Ultramarino Building, 13 Andar C & D,
Macau SAR China
國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade exterior; disseminação de material publicitário; demonstração de produtos;
publicidade; publicidade televisiva; publicidade em linha numa rede informática; pesquisas
comerciais; marketing; bases de dados informáticas (sistematização da informação naquelas); Contabilidade.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078156

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

瀾起科技澳門離岸商業服務有限公司

:

澳門南灣大馬路567號大西洋銀行大廈13樓C&D座

MONTAGE TECHNOLOGY MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED
地址 Endereço

Avenida da Praia Grande No. 567, Banco Nacional Ultramarino Building, 13 Andar C & D,
Macau SAR China
國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, nomeadamente pesquisa e desenvolvimento científicos e
consultadoria técnica na área dos semicondutores e desenho de circuitos integrados e pesquisa e desenho de circuitos integrados e áreas com eles relacionados; serviços de análise
industrial e pesquisa na área do desenho de circuitos integrados; desenho e desenvolvimento de hardware e software informático, nomeadamente de hardware e software relacionado
com os circuitos integrados e módulos de memória e circuitos integrados de frequência de
rádio, processamento de sinal digital ou sinais mistos para radiodifusão de televisão digital; avaliação de materiais para aplicações de engenharia; serviços de pesquisa científica
para fins médicos; serviços de controlo de qualidade e testes de engenharia e materiais;
alojamento de websites; serviços de desenho industrial; pesquisa técnica; estudos técnicos de projectos; pesquisa e desenvolvimento para terceiros; controlo de qualidade; testes
(materiais); desenho (industrial); desenho (vestuário); desenho de software (informático);
hardware informático (consultadoria para o desenho e desenvolvimento daquele); consultadoria (software informático).

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078157

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

瀾起科技澳門離岸商業服務有限公司

:

澳門南灣大馬路567號大西洋銀行大廈13樓C&D座

17705

MONTAGE TECHNOLOGY MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED
地址 Endereço

Avenida da Praia Grande No. 567, Banco Nacional Ultramarino Building, 13 Andar C & D,
Macau SAR China
國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Hardware informático; software informático para uso no desenho de circuitos integrados;
circuitos integrados, circuitos impressos, placas de circuitos integrados em branco, cartões
de circuitos integrados em branco («smart cards»); placas de circuitos integrados codificados contendo programas utilizados para desenhar circuitos integrados, não se destinam a
ser utilizados na indústria da música; cartões de circuitos integrados codificados contendo
programas utilizados para desenhar circuitos integrados, não se destinam a ser utilizados
na indústria da música; software informático gravado e hardware informático para utilização no desenho de circuitos integrados; receptores de áudio e vídeo, aparelhos semicondutores, nomeadamente semicondutores; produtos ópticos na forma de circuitos integrados
e módulos de expansão de memória e frequência de rádio de circuitos integrados, processamento de sinal digital de circuitos integrados e circuitos integrados de sinais mistos,
telefones portáteis; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação,
acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica, nomeadamente circuitos integrados e módulos de expansão de memória e frequência de rádio de circuitos integrados,
processamento de sinal digital de circuitos integrados e circuitos integrados de sinais mistos; aparelhos para o registo, a transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes
de registo magnético codificados contendo programas utilizados para desenhar circuitos
integrados, não se destinam a ser utilizados na indústria da música; discos acústicos codificados contendo programas utilizados para desenhar circuitos integrados, não se destinam
a ser utilizados na indústria da música; software informático, gravado; programas informáticos, gravados; aparelhos de memória informática; cartões de circuitos integrados («smart
cards»); etiquetagem electrónica para produtos; receptores (áudio e vídeo); semicondutores;
circuitos impressos; circuitos integrados; chips de circuitos integrados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078158

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

瀾起科技澳門離岸商業服務有限公司
MONTAGE TECHNOLOGY MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED

地址 Endereço

:

澳門南灣大馬路567號大西洋銀行大廈13樓C&D座
Avenida da Praia Grande No. 567, Banco Nacional Ultramarino Building, 13 Andar C & D,
Macau SAR China

國籍 Nacionalidade
[511]

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

35
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Publicidade exterior; disseminação de material publicitário; demonstração de produtos;
publicidade; publicidade televisiva; publicidade em linha numa rede informática; pesquisas
comerciais; marketing; bases de dados informáticas (sistematização da informação naquelas); Contabilidade.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078159

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

瀾起科技澳門離岸商業服務有限公司
MONTAGE TECHNOLOGY MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED

地址 Endereço

:

澳門南灣大馬路567號大西洋銀行大廈13樓C&D座
Avenida da Praia Grande No. 567, Banco Nacional Ultramarino Building, 13 Andar C & D,
Macau SAR China

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos, nomeadamente pesquisa e desenvolvimento científicos e
consultadoria técnica na área dos semicondutores e desenho de circuitos integrados e pesquisa e desenho de circuitos integrados e áreas com eles relacionados; serviços de análise
industrial e pesquisa na área do desenho de circuitos integrados; desenho e desenvolvimento de hardware e software informático, nomeadamente de hardware e software relacionado
com os circuitos integrados e módulos de memória e circuitos integrados de frequência de
rádio, processamento de sinal digital ou sinais mistos para radiodifusão de televisão digital; avaliação de materiais para aplicações de engenharia; serviços de pesquisa científica
para fins médicos; serviços de controlo de qualidade e testes de engenharia e materiais;
alojamento de websites; serviços de desenho industrial; pesquisa técnica; estudos técnicos de projectos; pesquisa e desenvolvimento para terceiros; controlo de qualidade; testes
(materiais); desenho (industrial); desenho (vestuário); desenho de software (informático);
hardware informático (consultadoria para o desenho e desenvolvimento daquele); consultadoria (software informático).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078160

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

SGG 利是高有限公司
SGG Lisco LLC

地址 Endereço

:

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário desportivo; calçado desportivo; artigos de chapelaria para uso em desportos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078169

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

廣州王老吉藥業股份有限公司

17707

Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Company Limited
地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市白雲區廣花二路831號
No.831, Guanghua Er Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人用藥；藥物飲料；醫藥製劑；藥製糖果；醫用營養食物；醫用營養飲料；嬰兒食品；藥茶；藥
酒；醫用漱口劑；淨化劑；獸醫用藥；醫用敷料；牙填料；醫用口香糖；中藥成藥；維生素製劑；醫
用藥物；消毒劑；營養補充劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078170

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

廣州王老吉藥業股份有限公司
Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Company Limited

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市白雲區廣花二路831號
No.831, Guanghua Er Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉；魚製食品；肉罐頭；以水果為主的零食小吃；湯；蛋；牛奶製品；豆奶（牛奶替代品）；食用
油；水果色拉；果凍；精製堅果仁；乾食用菌；豆腐；奶油（奶製品）；醃製蔬菜；蔬菜色拉；食用
燕窩；魚（非活）；果肉。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078171

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

廣州王老吉藥業股份有限公司
Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Company Limited
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地址 Endereço

:
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中國廣東省廣州市白雲區廣花二路831號
No.831, Guanghua Er Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

可可飲料；茶；茶飲料；糖果；口香糖；龜苓膏；甜食；糕點；餅乾；穀粉質食品；月餅；麵包；穀
類製品；以穀物為主的零食小吃；方便麵；冰淇淋；調味品；酵母；食用芳香劑；家用嫩肉劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078172

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

廣州王老吉藥業股份有限公司
Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Company Limited

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市白雲區廣花二路831號
No.831, Guanghua Er Road, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

啤酒；水（飲料）；果汁；無酒精飲料；汽水；乳清飲料；植物飲料；飲料製作配料；等滲飲料；蘇
打水；杏仁乳（飲料）；葡萄汁；以蜂蜜為主的無酒精飲料；果昔；礦泉水（飲料）；無酒精的開
胃酒；花生乳（無酒精飲料）；蔬菜汁（飲料）；蕃茄汁（飲料）；格瓦斯（無酒精飲料）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078173

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

Montres Jaquet Droz SA (Montres Jaquet Droz AG) (Montres Jaquet Droz Ltd)

:

Allée du Tourbillon 2, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Suiça

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué compreendidos nesta
classe; joalharia, bijutaria, guarda-jóias, cofres porta jóias, pedras preciosas; relojoaria e
instrumentos cronométricos, correntes de relógios, cofres porta relógios, estojos para relojoaria.

[540] 商標 Marca

:
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[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/19

52049/2013

瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º

:

N/078174

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

Montres Jaquet Droz SA (Montres Jaquet Droz AG) (Montres Jaquet Droz Ltd)

:

Allée du Tourbillon 2, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Suiça

地址 Endereço

17709

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Jogos, brinquedos; brinquedos autómatos, autómatos animados, bem como partes e componentes para os artigos atrás referidos compreendidos nesta classe.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/19

52049/2013

瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º

:

N/078175

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

田島淳滋
Junji Tajima

地址 Endereço

:

日本國659-0013兵庫縣蘆屋市岩園町17番23號
17-23, Iwazono-cho, Ashiya-shi, Hyogo 659-0013, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

衣服；鞋靴；帽子。（全屬第25類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078178

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

新澳盛有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場235至287號中土大廈4樓H座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶，首飾，寶石；鐘
錶和計時儀器。
Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos noutras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078179

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/20

[730] 申請人 Requerente
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:

張潤香

地址 Endereço

:

中國山西省臨汾市堯都區迎春北街42號豐貿小區1號樓1單元501室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

茅臺酒；黃酒；清酒；葡萄酒；梨酒；開胃酒；果酒（含酒精）；威士忌；白蘭地；蒸煮提取物（利
口酒和烈酒）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078180

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

株式會社可可樂泛恩
cocokara fine Inc.

地址 Endereço

:

日本國神奈川縣橫浜市港北區新橫浜3-17-6
3-17-6 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 222-0033, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; serviços de vendas a retalho e/ou a grosso na área de fornecimento de artigos farmacêuticos e
médicos; serviços de vendas a retalho e/ou a grosso na área de cosméticos, artigos de toilette, dentífricos, sabonetes e detergentes; serviços de vendas a retalho e/ou a grosso na área
de comidas e bebidas; serviços de vendas a retalho e/ou a grosso na área de suplementos
dietéticos para humanos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078181

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

SANGEMINI S.p.A.

地址 Endereço

:

Via Tiberina, 1, 05029 San Gemini (TR), Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Água mineral e sumos de frutos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078182

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

CyberSource Corporation

地址 Endereço

:

900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078183

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

CyberSource Corporation

地址 Endereço

:

900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

17711

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e conceção referentes
aos mesmos; serviços de análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de
computadores e de programas de computadores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078184

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY INDUSTRIES, INC.)

:

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

17

[511]

產品 Produtos

:

Fibra química não para uso têxtil; linhas e fios de fibras químicas não para uso têxtil; fibra
de carbono, não para uso têxtil; fibra de carbono na forma de folhas, não para uso têxtil;
componentes plásticos reforçados com fibras de carbono; materiais pré-impregnados feitos
de fibras de carbono; folhas de plástico para fins agrícolas; películas plásticas excepto para
embalagem; produtos semitrabalhados de plástico para uso como materiais; borracha em
bruto e semitrabalhada; materiais para isolamento eléctrico; lã de rocha.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078185

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY INDUSTRIES, INC.)

地址 Endereço

:

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Equipamento de bilhar; equipamento de desporto; apetrechos de pesca; máquinas e aparelhos de jogos; brinquedos para animais de estimação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078186

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

Cave Springs, Inc.

地址 Endereço

:

2751 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de lojas de venda a retalho com vestuário e acessórios de maternidade e de amamentação, livros, revistas e materiais educativos direccionados para a gravidez, loções para
o corpo, cremes e produtos para os cuidados da pele, vitaminas e itens de fertilidade, presentes para as mães e para os bebés, serviços retalhistas on-line computorizados com vestuário e acessórios de maternidade e de amamentação, livros, revistas e materiais educativos
direccionados para a gravidez, loções para o corpo, cremes e produtos para os cuidados da
pele, vitaminas e itens de fertilidade e presentes para as mães e para os bebés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078187

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

Cave Springs, Inc.

地址 Endereço

:

2751 Centerville Road, Wilmington, Delaware 19808, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de lojas de venda a retalho com vestuário e acessórios de maternidade e de amamentação, livros, revistas e materiais educativos direccionados para a gravidez, loções para
o corpo, cremes e produtos para os cuidados da pele, vitaminas e itens de fertilidade, presentes para as mães e para os bebés, serviços retalhistas on-line computorizados com vestuário e acessórios de maternidade e de amamentação, livros, revistas e materiais educativos
direccionados para a gravidez, loções para o corpo, cremes e produtos para os cuidados da
pele, vitaminas e itens de fertilidade e presentes para as mães e para os bebés.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078188

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

張少華

17713

Cheong Sio Wa
地址 Endereço

:

澳門氹仔海洋花園紅梅苑20樓G單位

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

科學、航海、測地、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救生和教學器具及儀器；傳導、中斷、變
換、積蓄、調整或控制電力的器具及儀器；錄製、通訊、重放聲音或影像的器具；磁性數據載
體、唱碟；自動售貨器及投幣啟動裝置的機械結構；現金收入記錄機、計算機、電腦及數據處理
裝置，電池組；無線器具；音響機器及器具；視聽機器及器具；光碟機器及器具；通訊用機器及
器具；自動控制機器及儀器；電腦周邊設備；外部儲存載體；感應器；電子組成部分；照相機；數
碼攝影機；可轉換的鏡頭；放大及變化用鏡頭；鏡頭用過濾器，太陽擋；鏡頭用蓋子；鏡頭用支
架；電子閃光燈；閃光燈、電池及光電管用支架；電池充電器；交流電連接器；電池用支架；用於
照相機及照相機設備的遙控器；用於照相機及照相機設備的聚焦屏幕；照相機用裝配連接器；
照相機用視覺輔助器；照相機用液晶體顯示器的太陽擋，照相機用套；照相機用帶子；數碼攝
影機用的密封盒；記憶卡；磁光碟單元；打印機；條型碼閱讀器；點電碼閱讀器及編碼器；管理
及編輯文章、數據、影像及聲音檔案用的資訊軟件；錄製聲音及影像用的空白載體，而其可透
過錄音機及便攜式音樂閱讀器被錄製及重放；盒式錄音帶及空白盒式錄音帶的錄製器；數碼錄
音機；錄像、電影、幻燈片及照片用的投影機；影像顯影儀；數碼視聽閱讀器及錄製器；數碼影
像錄製器及顯影儀；個人數碼助理；便攜式音樂閱讀器；光碟閱讀器；M P3閱讀器；數碼視像影
碟閱讀器；可轉換的媒體用閱讀器及硬碟閱讀器；儲存裝置；影像、影片、音樂、聲音及嗓音檔
案用的數碼資料數據錄製設備；硬碟儲存單元；數碼視像影碟單元；光碟單元；空白光碟；光碟
單元；記憶卡閱讀器及記憶卡適配器；電腦及電腦周邊設備；光學、聲學及勘探用顯微鏡；測量
設備；帶有彩色監視器的眼鏡；雙筒望遠鏡；工業用內窺鏡；上述產品用的零件及配件。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

第一個圓形：草綠（R：2215，G：223，B：35）
第二個圓形：桃紅（R：236，G：0，B：140）
第三個圓形：湖水藍（R：0，G：174，B：239）
第一個圓形與第二個圓形之交疊：紅（R：197，G：39，B：49）
第二個圓形與第三個圓形之交疊：深藍（R：48，G：56，B：144）
Ourstar文字：黑色（R：69，G：65，B：67）（如圖所示）

[210] 編號 N.º

:

N/078189

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

卡丁（福建）兒童用品有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省泉州江南高新技術電子園區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；防水服；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；腰帶。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078190

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Schlage Lock Company LLC

地址 Endereço

:

2720 Tobey Drive, Indianapolis, Indiana 46219, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

6

[511]

產品 Produtos

:

Fechaduras metálicas; conjuntos de fechaduras metálicas compostos de fechaduras e chaves
para as mesmas; chaves metálicas para fechaduras de portas; fechaduras e chaves metálicas
e suas peças e acessórios nomeadamente, escudetes (espelhos) e guarnições; etiquetas de
chaves metálicas, capas de chaves metálicas e instrução de metal; chaves, cadeados, fechaduras e cilindros, quinquilharia metálica para portas, nomeadamente alavancas, maçanetas, fechaduras de lingueta inerte, maçanetas de encaixe, maçanetas cilíndricas, ferrolhos,
alavancas, cilindros e conjuntos de puxadores, puxadores para portas metálicos e dispositivos de saída embutidos consistindo em barras sensíveis ao toque para abrir as portas e
quinquilharia estrutural associada ao supracitado; na classe 6.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/29

85/918,054

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/078191

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Schlage Lock Company LLC

地址 Endereço

:

2720 Tobey Drive, Indianapolis, Indiana 46219, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Sistemas de bloqueio programáveis, constituídos por dispositivos de fecho cilíndricos e teclados electrónicos; sistemas de segurança de entrada eléctricos e electrónicos e componentes para os mesmos, nomeadamente, controladores, fontes de alimentação, alarmes visuais
e sonoros operados electricamente, interruptores electrónicos, e dispositivos de acesso de
portas, nomeadamente, leitores de teclado; software para acesso de chaves que permite o
controlo informatizado de fechaduras electrónicas via chaves electrónicas; software informático, nomeadamente, programas de gestão de bases de dados para a criação, manutenção
e gestão de dados para controlar o acesso a instalações; hardware informático, nomeadamente, portas de conversão para comunicações com e/ou sem fios; equipamento de comunicações electrónicas de redes, transmissores de rádio para controlo remoto e controlo
de rádio; sistemas para a transmissão electrónica, eléctrica e digital sem fios de sinais e de
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dados numa rede informática mundial, nomeadamente, transmissores e receptores para a
troca de dados em redes domóticas; dispositivos e cartões de memória de identificação por
rádio frequência (RFID) com dados ou programas usados para a autenticação e controlo
de acesso e de transmissão de parâmetros de configuração de equipamentos de construção,
nomeadamente, equipamentos domóticos; sistemas informáticos incluindo sistemas de
portas de conversão e software informático concebidos para permitir a intercomunicação
entre as redes domóticas e os computadores via uma rede mundial informática, ou telefones sem fio via uma rede telefónica sem fios; software informático para sistemas domóticos,
software para transferência digital bidireccional através da transmissão de rádio e de uma
rede informática mundial para determinar, relatar e controlar o estado de interruptores,
motores, fechaduras eléctricas, equipamentos HVAC (aquecimento/ventilação/climatização), termostatos, iluminação de habitações, detectores de movimento, câmaras e outros
aparelhos domésticos na área da domótica através de uma rede informática mundial; software para portas de conversão utilizado para a comunicação com interruptores eléctricos,
motores, fechaduras eléctricas, equipamentos HVAC (aquecimento/ventilação/climatização), termostatos, iluminação de habitações, detectores de movimento, câmaras e outros
aparelhos domésticos; software para a transmissão de dados de interruptores e aparelhos
eléctricos através de uma rede informática mundial, por meio de transmissão de rádio;
software para descarregar programas de aplicações e para o controlo, monitoramento e comissionamento remoto de equipamentos domóticos através de uma rede informática mundial ou redes telefónicas sem fios; software de comunicação para conexão dos utilizadores
de redes domóticas; sistemas de segurança de entrada eléctricos e electrónicos compostos
principalmente por leitores de credenciais e de cartões electrónicos de identificação por
radiofrequência sem contacto para controlo de acessos de segurança e outras transacções,
nomeadamente para a identificação de funcionários, fornecimento de acesso a edifícios,
redes informáticas, dispositivos de pontualidade e de assiduidade, distribuidores automáticos sem dinheiro, materiais e suprimentos; credenciais e cartões inteligentes e de multi-tecnologia sem contacto codificados com programas para identificação de funcionários,
acesso a edifícios, redes informáticas, dispositivos de pontualidade e assiduidade, distribuidores automáticos sem dinheiro, materiais e suprimentos; software informático para criação de hardware, especificações mecânicas e eléctricas, desenhos de projectos, documentos
de licitação, cotação e acompanhamento de pedidos nas áreas de protecção e segurança;
plataforma de sistemas de software informático na área de gestão de informações de segurança física (PSIM) para compilação e divulgação, acompanhamento, gestão, integração,
convergência, análise e relatórios de dados e comandos de e para sistemas de software existentes ou novos, sistemas de informação, dispositivos e serviços, nomeadamente, controle
de acesso, gestão de identidade, acessos lógicos, vigilância e análise de vídeos, gestão e
automatização de edifícios, controlo da iluminação, temperatura e humidade, qualidade do
ar, gestão de energia, utilização da água, detecção de incêndios, gestão de estacionamento,
gestão de visitantes, notificação em massa, planeamento de pessoal, gestão de eventos, pontualidade e assiduidade, rastreamento de localização RFID (ou outro), gestão de activos,
gestão de ordens de trabalho em instalações, relatórios de incidentes, interfaces de sistemas de recursos humanos, interfaces de sistemas financeiros, sistemas de planeamento de
recursos empresariais, sistemas electrónicos de registros pessoais, sistemas de informações
e de tecnologias empresariais; da classe 9.
[540] 商標 Marca

:
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[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/29

85/918,054

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/078192

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

:

GLAXO GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais todos para a prevenção, tratamento
e/ou alívio de doenças e distúrbios respiratórios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078193

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

GLAXO GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações e substâncias farmacêuticas para o tratamento e alívio de doenças respiratórias; e inaladores cheios de preparações farmacêuticas para o tratamento e alívio de distúrbios respiratórios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078194

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

GLAXO GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos, nomeadamente inaladores e peças e acessórios estruturais para os mesmos.

[540] 商標 Marca

:

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[210] 編號 N.º

:

N/078195

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

GLAXO GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

17717

Preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais todos para a prevenção, tratamento
e/ou alívio de doenças e distúrbios respiratórios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078196

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

GLAXO GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais todos para a prevenção, tratamento
e/ou alívio de doenças e distúrbios respiratórios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078197

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

GLAXO GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais todos para a prevenção, tratamento
e/ou alívio de doenças e distúrbios respiratórios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078198

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

GLAXO GROUP LIMITED
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地址 Endereço

:

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais todos para a prevenção, tratamento
e/ou alívio de doenças e distúrbios respiratórios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078199

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

GLAXO GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078200

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

GLAXO GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos, inaladores, peças e acessórios para todos
os produtos atrás referidos todos incluídos na classe 10.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078201

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

GLAXO GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

5
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產品 Produtos

:

[540] 商標 Marca

:

17719

Preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais.

[210] 編號 N.º

:

N/078202

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

GLAXO GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos, inaladores, peças e acessórios para todos
os produtos atrás referidos todos incluídos na classe 10.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078203

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

GLAXO GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078204

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

GLAXO GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos, inaladores, peças e acessórios para todos
os produtos atrás referidos todos incluídos na classe 10.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078205

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

陝西外婆印象餐飲管理有限公司

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

Shaanxi Grandmother Impression Restaurant Management Co ., Ltd.
地址 Endereço

:

中國西安市高新區唐延路3號CAAC唐延國際中心1幢10501號
1-10501 CAAC Tangyan International Center, No.3 Tangyan Road, Gaoxin District, Xi’an,
China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

飯店；餐館；備辦宴席；咖啡館；住所（旅館、供膳寄宿處）；餐廳；快餐館；自助餐廳；假日野營
住宿服務；酒吧服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078206

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

NIPPON ZENYAKU KOGYO CO., LTD.

地址 Endereço

:

1-1, Aza-tairanoue, Sasagawa, Asaka-machi, Koriyama-shi, Fukushima 963-0196, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

Produtos químicos; reagentes químicos de investigação para uso na crio-conservação de
células.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078207

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

NIPPON ZENYAKU KOGYO CO., LTD.

地址 Endereço

:

1-1, Aza-tairanoue, Sasagawa, Asaka-machi, Koriyama-shi, Fukushima 963-0196, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos; produtos farmacêuticos para uso na crio-conservação de células.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078208

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21
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[730] 申請人 Requerente
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:

NIPPON ZENYAKU KOGYO CO., LTD.

地址 Endereço

:

1-1, Aza-tairanoue, Sasagawa, Asaka-machi, Koriyama-shi, Fukushima 963-0196, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

Produtos químicos; reagentes químicos de investigação para uso na crio-conservação de
células.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078209

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

NIPPON ZENYAKU KOGYO CO., LTD.

地址 Endereço

:

1-1, Aza-tairanoue, Sasagawa, Asaka-machi, Koriyama-shi, Fukushima 963-0196, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos; produtos farmacêuticos para uso na crio-conservação de células.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078210

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

NIPPON ZENYAKU KOGYO CO., LTD.

地址 Endereço

:

1-1, Aza-tairanoue, Sasagawa, Asaka-machi, Koriyama-shi, Fukushima 963-0196, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

Produtos químicos; reagentes químicos de investigação para uso na lavagem e recuperação
de células.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078211

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

NIPPON ZENYAKU KOGYO CO., LTD.

:

1-1, Aza-tairanoue, Sasagawa, Asaka-machi, Koriyama-shi, Fukushima 963-0196, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos; produtos farmacêuticos para uso na lavagem e recuperação de células.
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[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078212

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

NIPMAR S.R.L.

地址 Endereço

:

Via S. Silvestro, 14, Piazzola sul Brenta, (PD), Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias e não incluídos noutras classes;
peles de animais, peles; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol e bengalas; chicotes, arreios e selaria; malas, pastas para documentos, sacos de fim-de-semana,
porta-moedas, estojos para chaves, carteiras, estojos para cartões-de-visita, estojos para
cartões de crédito, baús para viagem, sacos, nomeadamente, sacos a tiracolo, malas de mão,
sacos de viagem, sacos com rodas; artigos de couro, nomeadamente, malas, pastas para
documentos, estojos para chaves, porta-moedas, carteiras, sacos de fim-de-semana, estojos
para cartões-de-visita, estojos para cartões de crédito, baús para viagem, estojos de toilette, malas de mão, sacos a tiracolo, sacos de viagem, cintos, nomeadamente, cintos de couro.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078213

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

NIPMAR S.R.L.

地址 Endereço

:

Via S. Silvestro, 14, Piazzola sul Brenta, (PD), Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; gravatas, cintos, camisolas, cardigãs, pulôveres, coletes, t-shirts, jaquetas, sobretudos, peúgas; camisas pólo, casacos, calções, bermudas, calças, calças de ganga, gabardines, lenços de cabeça e pescoço, fatos, lenços de pescoço, luvas; roupa
de dormir, pijamas, camisas de noite; vestuário de praia, nomeadamente, calções, fatos de
banho, roupa interior, nomeadamente camisolas interiores, cuecas, combinações; vestuário
de couro, nomeadamente, jaquetas, casacos, calças, cintos; chapelaria, nomeadamente, chapéus, bonés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078214

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21
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[730] 申請人 Requerente

:
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重慶龍廚餐飲有限公司
Chongqing Longchu Catering Company Limited

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

飯店；餐館；備辦宴席；咖啡館；寄宿處；餐廳；速食館；酒吧服務；假日野營住宿服務；汽車旅

中國重慶市渝北區龍溪街道龍華大道1775號（白鶴林社區）
No. 1775 Longhua Avenue, Longxi Street, Yubei District, Chongqing, China

館；自助餐廳；臨時住宿處出租；寄宿處預訂；住所（旅館、供膳寄宿處）；養老院；日間托兒所
（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；烹飪設備出租；提供野營場地設施。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078215

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Abeeco Limited

地址 Endereço

:

47 Aberley Rd, Schnapper Rock, North Shore City 0632, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Cosméticos e preparações cosméticas, incluindo produtos de limpeza, tonificação e hidratação; cremes, loções, óleos, tónicos e hidratantes não-medicinais para a pele; sabões; perfumaria; óleos essenciais; produtos e preparações não-medicinais para a pele; produtos de
higiene pessoal; produtos para os cuidados do cabelo, incluindo champôs, produtos amaciadores para o cabelo, produtos para tratamento do cabelo e loções para o cabelo; produtos de higiene oral; dentífricos; colutórios; sprays para refrescar o hálito; desodorizantes e
anti-transpirantes para uso pessoal; produtos de protecção solar; produtos para bronzear.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078216

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Abeeco Limited

地址 Endereço

:

47 Aberley Rd, Schnapper Rock, North Shore City 0632, New Zealand

國籍 Nacionalidade

:

新西蘭 Neozelandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos; substâncias dietéticas e suplementos dietéticos; suplementos nutricionais; suplementos alimentares; produtos de ervanária para uso medicinal; suplementos
vitamínicos e minerais; bebidas medicinais e terapêuticas; preparações anti-sépticas medicinais para aplicação na pele; preparações medicinais para limpeza, hidratação, protecção,
regeneração da pele; produtos naturais (medicamentos) para o tratamento da pele.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078217

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

株式會社編織設計者
KNIT PLANNER CO., LTD

地址 Endereço

:

日本國東京都澀谷區惠比壽南1-19-5
No. 19-5, Ebisu Minami 1-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo 152-0022 Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，
鞭和馬具。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

KP BOY文字背景為藍色，字體為白色及藍色。如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078218

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

株式會社編織設計者
KNIT PLANNER CO., LTD

地址 Endereço

:

日本國東京都澀谷區惠比壽南1-19-5
No. 19-5, Ebisu Minami 1-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo 152-0022 Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

KP BOY文字背景為藍色，字體為白色及藍色。如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078219

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

株式會社編織設計者
KNIT PLANNER CO., LTD
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地址 Endereço

:
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日本國東京都澀谷區惠比壽南1-19-5
No. 19-5, Ebisu Minami 1-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo 152-0022 Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，
鞭和馬具。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078220

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

株式會社編織設計者
KNIT PLANNER CO., LTD

地址 Endereço

:

日本國東京都澀谷區惠比壽南1-19-5
No. 19-5, Ebisu Minami 1-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo 152-0022 Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078221

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

黎樹林
Li , Shulin

地址 Endereço

:

澳門新口岸皇朝花園B座12/Z

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078229

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

OROBIANCO SRL
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地址 Endereço

:

Gallarate (Varese, Itália), 10 Schiapparelli Street, Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade, gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório, serviços de franchising, assessoria e assistência em gestão, organização e promoção de
vendas, assessoria e assistência relativamente à organização e à direcção de armazéns, lojas
e pontos de venda, serviços de venda a retalho, exposição para fins comerciais de artigos
variados, assessoria e assistência relativamente à organização e à direcção de bares, cafés,
restaurantes, enotecas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078230

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

OROBIANCO SRL

地址 Endereço

:

Gallarate (Varese, Itália), 10 Schiapparelli Street, Italy.

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade, gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório, serviços de franchising, assessoria e assistência em gestão, organização e promoção de
vendas, assessoria e assistência relativamente à organização e à direcção de armazéns, lojas
e pontos de venda, serviços de venda a retalho, exposição para fins comerciais de artigos
variados, assessoria e assistência relativamente à organização e à direcção de bares, cafés,
restaurantes, enotecas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078231

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

OROBIANCO SRL

地址 Endereço

:

Gallarate (Varese, Itália), 10 Schiapparelli Street, Italy.

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade, gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório, serviços de franchising, assessoria e assistência em gestão, organização e promoção de
vendas, assessoria e assistência relativamente à organização e à direcção de armazéns, lojas
e pontos de venda, serviços de venda a retalho, exposição para fins comerciais de artigos
variados, assessoria e assistência relativamente à organização e à direcção de bares, cafés,
restaurantes, enotecas.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078232

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

JOHNSON & JOHNSON

:

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos

地址 Endereço

da América
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Produtos não medicinais para os cuidados dos cabelos e do couro cabeludo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078233

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

PAOLONI FAMILY HOLDING SRL

地址 Endereço

:

Via G. Battista 10 – 62010 APPIGNANO (MC), Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Artigos de vestuário para homem, mulher e criança, camisas, blusas, saias, casacos, calças,
calças justas, coletes, camisolas de malha, pijamas, peúgas e meias, camisolas interiores de
alças, espartilhos, ligas, cuecas, saiotes, chapéus, lenços de pescoço, gravatas, gabardinas,
casacos compridos, sobretudos, fatos-de-banho, macacões desportivos, blusões corta-vento,
calças de esqui, cintos, casacos de pele, echarpes, luvas, roupões; calçado, nomeadamente
sapatos, sapatos de desporto, chinelos e botas; bonés, chapéus.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078234

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS HINO MOTORS,
LTD.)

地址 Endereço

:

1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, Tóquio, Japão

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

Líquido anticongelante; líquido de travões; líquido da direcção assistida; líquido de refrigeração de longa duração (lrld).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078235

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS HINO MOTORS,
LTD.)

地址 Endereço

:

1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, Tóquio, Japão

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

4

[511]

產品 Produtos

:

Óleos para motores; óleos lubrificantes para engrenagens; lubrificantes para automóveis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078236

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS HINO MOTORS,
LTD.)

地址 Endereço

:

1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, Tóquio, Japão

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

Líquido anticongelante; líquido de travões; líquido da direcção assistida; líquido de refrigeração de longa duração (lrld).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078237

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS HINO MOTORS,
LTD.)

地址 Endereço

:

1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, Tóquio, Japão
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國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

4

[511]

產品 Produtos

:

Óleos para motores; óleos lubrificantes para engrenagens; lubrificantes para automóveis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078238

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

JANUS INTERNATIONAL HOLDING LLC

地址 Endereço

:

151 Detroit Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Investimentos de fundos de terceiros; marketing de fundos de investimentos; venda de fundos de investimento, serviços de investimento; serviços financeiros; serviços de aconselhamento em investimentos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078239

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Paramount Pictures Corporation

地址 Endereço

:

5555 Melrose Avenue Hollywood, CA 90038-3197, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Software de jogo que produz ou apresenta rendimentos de apostas de máquinas de jogos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078240

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Paramount Pictures Corporation

地址 Endereço

:

5555 Melrose Avenue Hollywood, CA 90038-3197, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogos, designadamente dispositivos que aceitam apostas.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078241

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Paramount Pictures Corporation
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地址 Endereço

:

5555 Melrose Avenue Hollywood, CA 90038-3197, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Software de jogo que produz ou apresenta rendimentos de apostas de máquinas de jogos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078242

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Paramount Pictures Corporation

地址 Endereço

:

5555 Melrose Avenue Hollywood, CA 90038-3197, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogos, designadamente dispositivos que aceitam apostas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078243

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

King.Com Limited

地址 Endereço

:

125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação
digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores;
software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudio visual; câmaras de
vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos;
discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura);
programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para
computadores; programas para operação de computadores, gravados; dispositivos periféricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de
computador (software informático descarregáveis); software informático para computadores, gravados; discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música
descarregáveis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações
electrónicas, descarregáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, mu-
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sical; computadores portáteis; meios de comunicação magnéticos; microfones; aparelhos de
monitorização, eléctricos; monitores (hardware de computador); monitores (programas de
computador); tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de comunicação
ópticos; discos ópticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis;
gira-discos; aparelhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de
reprodução de sons; aparelhos de transmissão de sons; estojos para óculos; armações para
óculos; óculos de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone;
aparelhos televisivos; dispositivos de memória USB; cassetes de vídeo; cassetes de jogos de
vídeo; gravadores de vídeo; capas para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos
móveis; jogos de computador (software informático); software informático para jogos de
computador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software
informático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de computador; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software
informático de jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos
electrónicos móveis; software informático descarregáveis em telemóveis, tablets e outros
dispositivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/21

011595055

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/078244

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

King.Com Limited

地址 Endereço

:

125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; aventais (vestuário); calças para bebés (vestuário); lenços
estampados (lenços); roupões de banho; sandálias de banho; chinelos para banho; toucas
para o banho; calções para banho; roupas de praia; sapatos para praia; cintos (vestuário);
boinas; babeiros, sem ser de papel; boas (para usar ao pescoço); botas; botas para desporto; soutiens; bonés (chapelaria); vestuário para ginástica; vestuário de imitação de couro;
vestuário de couro; casacos; vestidos; robes; abafos para as orelhas (vestuário); sandálias
de esparto ou sandálias; calçado; luvas (vestuário); chapéus; fitas para os braços (vestuário); casacos (vestuário); camisolas de malha (vestuário); fatos de treino; artigos de malha
(vestuário); fatos de máscaras; mitenes; cintos para dinheiro (vestuário); gravatas; vestuário
exterior; calças; chapéus de papel (vestuário); pulôveres; pijamas; vestuário pronto-a-vestir;
sandálias; camisas; sapatos; toucas de banho; saias; máscaras para dormir; chinelos; peúgas;
camisolas de malha sem gola; t-shirts; calças; cuecas; roupa interior; coletes; vestuário impermeável.

[540] 商標 Marca

:
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[300] 優先權 Prioridade

:
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日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/21

011595055

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/078245

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

King.Com Limited

地址 Endereço

:

125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; divertimentos;
arranjo e condução de workshops (formação); instalações para casinos (jogo) (provisão);
informações educacionais; exame educacional; publicações electrónicas; serviços de animador; informações sobre entretenimento; produção de filmes, sem ser filmes de propaganda; jogo; serviços de jogo prestados on-line a partir de rede informática; aluguer de
equipamento de jogo; operação de lotarias; organização de competições (educacionais ou
entretenimento); organização de festas (entretenimento); produção musical; produção de
espectáculos; fornecimento de serviços de arcadas de diversões; prestação de serviços de
karaoke; fornecimento de publicações electrónicas on-line, sem ser descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e periódicos on-line; instalações recreativas
(fornecimento); serviços de escrita de guiões; escrita de textos; serviços de jogos electrónicos, incluindo provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através duma
rede informática global; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e
outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados
com computadores e jogos electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos
electrónicos singulares interactivos e para jogadores múltiplos através da internet, redes
electrónicas de comunicação ou através duma rede informática global; publicação de software de jogos para computador, jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/02/21

011595055

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/078246

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

北京泰何嘉潤商貿有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市朝陽區南沙灘66號院1號樓商業1-2-（2）B區2800號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；鞋；帽子；襪；手套（服裝）；內衣；舞衣；圍巾。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078247

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)

地址 Endereço

:

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

汽車及其結構零部件。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078248

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)

地址 Endereço

:

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

汽車及其結構零部件。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078249

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation)

:

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

汽車及其結構零部件。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078250

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Gulfstream Aerospace Corporation

地址 Endereço

:

500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Aviões; aeronaves e suas peças e acessórios para as mesmas.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078251

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Gulfstream Aerospace Corporation

地址 Endereço

:

500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Aviões; aeronaves e suas peças e acessórios para as mesmas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078252

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Gulfstream Aerospace Corporation

地址 Endereço

:

500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Aviões; aeronaves e suas peças e acessórios para as mesmas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078253

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Gulfstream Aerospace Corporation

地址 Endereço

:

500 Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Aviões; aeronaves e suas peças e acessórios para as mesmas.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078269

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

Three Towns Capital Ltd.

地址 Endereço

:

Room 3506, 35/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Marisco congelado.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078270

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

Three Towns Capital Ltd.

地址 Endereço

:

Room 3506, 35/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

Marisco fresco (vivo).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078271

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

Three Towns Capital Ltd.

地址 Endereço

:

Room 3506, 35/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Marisco congelado.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078272

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

Three Towns Capital Ltd.

地址 Endereço

:

Room 3506, 35/F, Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

Marisco fresco (vivo).
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078273

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

林冰娜

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

Lam, Peng Na
地址 Endereço

:

澳門慕拉士大馬路八達新邨兆輝樓12樓X

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

不含酒精的飲料（涼茶）。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色、黑色、黄色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078277

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

Universal Entertainment Corporation

地址 Endereço

:

Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas
peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de
jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do
tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078278

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

Universal Entertainment Corporation

:

Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas
peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de
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jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do
tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078279

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

Sole Assets Holdings, Inc.

地址 Endereço

:

28632 Roadside Drive, Suite 150, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Mochilas, carteiras de bolso, sacos de equipamento, sacolas, sacos para estafetas, sacos impermeáveis, porta-moedas, pochetes, sacos para ioga, sacos de transporte para ioga, sacos
de transporte, sacos para tapetes de ioga; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e bengalas; carteiras de bolso; pastas diplomáticas; pastas para documentos e malas; estojos de
toilette; porta-moedas; malas de mão; artigos de bagagem; bolsas para usar à cintura, sacos
de transporte, sacos multiusos para desporto, sacos de equipamento e sacos escolares; produtos feitos totalmente ou principalmente de couro ou imitação de couro na classe 18.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078280

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

Sole Assets Holdings, Inc.

地址 Endereço

:

28632 Roadside Drive, Suite 150, Agoura Hills, California 91301, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; artigos de vestuário para a parte inferior do corpo, cardigãs, jaquetas, calças de ganga, jérseis, calças, calças, camisas, calções, calças largas, calças de treino, camisolas, sweatshirts, blusas de alças, meias-calças, tops, calças e t-shirts;
cuecas, vestidos, luvas, chapéus, tops de malha, camisolas interiores compridas e ceroulas,
lenços de cabeça e pescoço, peúgas, sutiãs para desporto, roupa interior, calças para ioga,
calças, e sutiãs para exercício físico; vestuário, nomeadamente, roupa interior justa ao corpo na classe 25.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078281

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22
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[730] 申請人 Requerente

:

安世集團有限公司

地址 Endereço

:

澳門宋玉生廣場181號光輝（集團）商業大廈9樓J、K座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

不動產事務。

[540] 商標 Marca
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色、黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078282

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

JOHNSON & JOHNSON

地址 Endereço

:

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7002 Estados Unidos

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Produtos não medicinais para os cuidados dos cabelos e do couro cabeludo.

da América

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078283

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

上海梅林（香港）有限公司

地址 Endereço

:

Flat / Rm 5-6, 11/F, Jupiter Tower, 9 Jupiter Street, North Point, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

甲殼動物（活的）；蝦（活的）；多刺龍蝦（活的）；活魚；貝殼類動物（活的）；活動物。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078284

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

YA KUN (S) PTE LTD

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

地址 Endereço

:

237 Alexandra Road, #03-09/10 The Alexcier, Singapore 159929

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

乳脂（乳製品）；水果片；果凍；果醬；椰子醬（果醬）；牛奶飲料；乳製品；椰子製品；奶油；蛋
及椰子果醬；用糖煮過的水果；蛋；花生奶油；乳酪；湯；豆腐；已調製的水果；水果罐頭；已燉
煮過的水果；去皮的水果；裹上糖霜的水果；熱帶水果製原漿；醃製之水果乾；含水果果肉之優
格；肉餡或菜餡之糕點餡。（全屬第29類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078285

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

YA KUN (S) PTE LTD

地址 Endereço

:

237 Alexandra Road, #03-09/10 The Alexcier, Singapore 159929

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡；咖啡飲料；茶；茶飲料；可可；蛋糕，巧克力，餅乾，麵包；糕餅及糖果；調味醬；巧克力
飲料；可可飲料；蛋奶凍；冰淇淋；水果軟糖（糖果）；麵條；米製糕餅；三明治；土司；大麥；甜
餅乾；脆餅；除醚香精和香精油以外之食品用香精；非香精油調料；肉派餅；美式鬆餅；酥皮點
心；布丁；春捲；水果塔；格子鬆餅；派；小圓麵包；麵包捲；冷凍甜點；奶油及奶製甜點；甜點布
丁。（全屬第30類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078286

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

YA KUN (S) PTE LTD

:

237 Alexandra Road, #03-09/10 The Alexcier, Singapore 159929

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供飲食服務；咖啡廳服務；點心吧；自助餐廳；自助食堂；咖啡館；備辦餐飲。（全屬第43類服
務）
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078292

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

亞娛線上科技股份有限公司

地址 Endereço

:

中國台灣台北市松江路206號14樓-1

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

冰茶；茶飲料；茶；加奶可可飲料；加奶咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；可可；巧克力；
咖啡飲料；巧克力飲料；可可飲料；天然或人造冰；食用冰；小吃用冰；冰淇淋；凍酸奶（冰凍甜
點）刨冰（冰）；餅乾。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

白色、紅色、橙色及黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078293

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

亞娛線上科技股份有限公司

:

中國台灣台北市松江路206號14樓-1

地址 Endereço
活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

冰茶；茶飲料；茶；加奶可可飲料；加奶咖啡飲料；含牛奶的巧克力飲料；咖啡；可可；巧克力；
咖啡飲料；巧克力飲料；可可飲料；天然或人造冰；食用冰；小吃用冰；冰淇淋；凍酸奶（冰凍甜
點）刨冰（冰）；餅乾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078294

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

洗澡用化妝品；口紅；美容面膜；皮膚增白霜；指甲油；化妝劑；洗髮液；假睫毛；睫毛用化妝製
劑；梳妝用顏料；成套化妝用品；化妝品；化妝筆；化妝用棉絨；化妝用雪花膏；擦洗溶液；化
妝品清洗劑；除指甲油製劑；帶香味的水；香精油；化妝用油；梳妝用油；化妝洗液；梳妝用品；
眉毛化妝品；香水；假指甲；指甲護劑；護膚用化妝劑；化妝粉；眉筆；化妝染料；防曬劑（化妝
品）；減肥用化妝品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078295

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

動物皮；錢包；書包；卡片盒（皮夾子）；旅行用大衣箱；半加工或未加工皮革；仿皮革；背包；軟
毛皮（仿皮製品）；毛皮；小皮夾；購物袋；公文箱；爬山用手提袋；野營手提袋；海濱浴場用手
提袋；手提包；旅行包；包裝用皮袋（信封、小袋）；公文包；旅行用具（皮件）；旅行包（箱）；大
衣箱（行李）；用於裝化妝用品的手提包（空的）；帆布背包；旅行用衣袋；購物網袋；衣箱；運
動包。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078296

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

小玻璃瓶（容器）；刷子；指甲刷；梳妝刷；刷製品；梳；化妝用具；化妝品清洗用具（非電）；梳
妝盒；裝有化妝用品的盒；梳妝海綿；梳子盒；粉撲；隨身攜帶的粉餅盒；眉刷；盥洗室器具；修
面刷；擦皮膚用摩擦海綿。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078297

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial
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[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；鞋；帽；帽子（頭戴）；鞋（腳上的穿著物）；襪；靴；內衣；內褲（服裝）；襯褲；襯衫；緊
身衣褲；套服；成品衣；褲子；外套；手套（服裝）；圍巾；針織服裝；抵肩；腰帶；上衣；綁腿；裙
子；嬰兒全套衣；運動衫；套衫；睡衣；連衣裙；大衣；制服；茄克（服裝）；游泳衣；浴衣；頭帶
（服裝）；披巾；T恤衫；頭巾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078298

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

網上買賣；網絡購物（電子購物）；網上訂購；在線零售服務；化妝品的批發及零售；帽的批發及
零售；手袋之批發；手袋之零售；服裝的批發及零售；服飾製品的批發及零售；服飾配件零售；
梳妝用品之批發；梳妝用品之零售；皮具的批發及零售；眼鏡的批發及零售；箱包的批發及零
售；美容護膚之零售及批發；銀包之批發；銀包之零售；鞋的批發及零售；飾品的批發及零售；
進出口代理；商業管理顧問；商業管理輔助；特許經營的商業管理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078299

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

洗澡用化妝品；口紅；美容面膜；皮膚增白霜；指甲油；化妝劑；洗髮液；假睫毛；睫毛用化妝製
劑；梳妝用顏料；成套化妝用品；化妝品；化妝筆；化妝用棉絨；化妝用雪花膏；擦洗溶液；化
妝品清洗劑；除指甲油製劑；帶香味的水；香精油；化妝用油；梳妝用油；化妝洗液；梳妝用品；
眉毛化妝品；香水；假指甲；指甲護劑；護膚用化妝劑；化妝粉；眉筆；化妝染料；防曬劑（化妝
品）；減肥用化妝品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078300

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee
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地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

17743

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

動物皮；錢包；書包；卡片盒（皮夾子）；旅行用大衣箱；半加工或未加工皮革；仿皮革；背包；軟
毛皮（仿皮製品）；毛皮；小皮夾；購物袋；公文箱；爬山用手提袋；野營手提袋；海濱浴場用手
提袋；手提包；旅行包；包裝用皮袋（信封、小袋）；公文包；旅行用具（皮件）；旅行包（箱）；大
衣箱（行李）；用於裝化妝用品的手提包（空的）；帆布背包；旅行用衣袋；購物網袋；衣箱；運
動包。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078301

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

小玻璃瓶（容器）；刷子；指甲刷；梳妝刷；刷製品；梳；化妝用具；化妝品清洗用具（非電）；梳
妝盒；裝有化妝用品的盒；梳妝海綿；梳子盒；粉撲；隨身攜帶的粉餅盒；眉刷；盥洗室器具；修
面刷；擦皮膚用摩擦海綿。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078302

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；鞋；帽；帽子（頭戴）；鞋（腳上的穿著物）；襪；靴；內衣；內褲（服裝）；襯褲；襯衫；緊
身衣褲；套服；成品衣；褲子；外套；手套（服裝）；圍巾；針織服裝；抵肩；腰帶；上衣；綁腿；裙
子；嬰兒全套衣；運動衫；套衫；睡衣；連衣裙；大衣；制服；茄克（服裝）；游泳衣；浴衣；頭帶
（服裝）；披巾；T恤衫；頭巾。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078303

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

網上買賣；網絡購物（電子購物）；網上訂購；在線零售服務；化妝品的批發及零售；帽的批發及
零售；手袋之批發；手袋之零售；服裝的批發及零售；服飾製品的批發及零售；服飾配件零售；
梳妝用品之批發；梳妝用品之零售；皮具的批發及零售；眼鏡的批發及零售；箱包的批發及零
售；美容護膚之零售及批發；銀包之批發；銀包之零售；鞋的批發及零售；飾品的批發及零售；
進出口代理；商業管理顧問；商業管理輔助；特許經營的商業管理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078304

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

洗澡用化妝品；口紅；美容面膜；皮膚增白霜；指甲油；化妝劑；洗髮液；假睫毛；睫毛用化妝製
劑；梳妝用顏料；成套化妝用品；化妝品；化妝筆；化妝用棉絨；化妝用雪花膏；擦洗溶液；化
妝品清洗劑；除指甲油製劑；帶香味的水；香精油；化妝用油；梳妝用油；化妝洗液；梳妝用品；
眉毛化妝品；香水；假指甲；指甲護劑；護膚用化妝劑；化妝粉；眉筆；化妝染料；防曬劑（化妝
品）；減肥用化妝品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078305

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

動物皮；錢包；書包；卡片盒（皮夾子）；旅行用大衣箱；半加工或未加工皮革；仿皮革；背包；軟
毛皮（仿皮製品）；毛皮；小皮夾；購物袋；公文箱；爬山用手提袋；野營手提袋；海濱浴場用手
提袋；手提包；旅行包；包裝用皮袋（信封、小袋）；公文包；旅行用具（皮件）；旅行包（箱）；大
衣箱（行李）；用於裝化妝用品的手提包（空的）；帆布背包；旅行用衣袋；購物網袋；衣箱；運
動包。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078306

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

17745

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

小玻璃瓶（容器）；刷子；指甲刷；梳妝刷；刷製品；梳；化妝用具；化妝品清洗用具（非電）；梳
妝盒；裝有化妝用品的盒；梳妝海綿；梳子盒；粉撲；隨身攜帶的粉餅盒；眉刷；盥洗室器具；修
面刷；擦皮膚用摩擦海綿。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078307

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；鞋；帽；帽子（頭戴）；鞋（腳上的穿著物）；襪；靴；內衣；內褲（服裝）；襯褲；襯衫；緊
身衣褲；套服；成品衣；褲子；外套；手套（服裝）；圍巾；針織服裝；抵肩；腰帶；上衣；綁腿；裙
子；嬰兒全套衣；運動衫；套衫；睡衣；連衣裙；大衣；制服；茄克（服裝）；游泳衣；浴衣；頭帶
（服裝）；披巾；T恤衫；頭巾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078308

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

類別 Classe

:

35
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網上買賣；網絡購物（電子購物）；網上訂購；在線零售服務；化妝品的批發及零售；帽的批發及
零售；手袋之批發；手袋之零售；服裝的批發及零售；服飾製品的批發及零售；服飾配件零售；
梳妝用品之批發；梳妝用品之零售；皮具的批發及零售；眼鏡的批發及零售；箱包的批發及零
售；美容護膚之零售及批發；銀包之批發；銀包之零售；鞋的批發及零售；飾品的批發及零售；
進出口代理；商業管理顧問；商業管理輔助；特許經營的商業管理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078309

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

動物皮；錢包；書包；卡片盒（皮夾子）；旅行用大衣箱；半加工或未加工皮革；仿皮革；背包；軟
毛皮（仿皮製品）；毛皮；小皮夾；購物袋；公文箱；爬山用手提袋；野營手提袋；海濱浴場用手
提袋；手提包；旅行包；包裝用皮袋（信封、小袋）；公文包；旅行用具（皮件）；旅行包（箱）；大
衣箱（行李）；用於裝化妝用品的手提包（空的）；帆布背包；旅行用衣袋；購物網袋；衣箱；運
動包。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078310

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, So Hee

地址 Endereço

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；鞋；帽；帽子（頭戴）；鞋（腳上的穿著物）；襪；靴；內衣；內褲（服裝）；襯褲；襯衫；緊
身衣褲；套服；成品衣；褲子；外套；手套（服裝）；圍巾；針織服裝；抵肩；腰帶；上衣；綁腿；裙
子；嬰兒全套衣；運動衫；套衫；睡衣；連衣裙；大衣；制服；茄克（服裝）；游泳衣；浴衣；頭帶
（服裝）；披巾；T恤衫；頭巾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078311

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

KIM, So Hee

:

102-3903 Exllu Tower, 732-3, Hagik-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea
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國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

網上買賣；網絡購物（電子購物）；網上訂購；在線零售服務；化妝品的批發及零售；帽的批發及
零售；手袋之批發；手袋之零售；服裝的批發及零售；服飾製品的批發及零售；服飾配件零售；
梳妝用品之批發；梳妝用品之零售；皮具的批發及零售；眼鏡的批發及零售；箱包的批發及零
售；美容護膚之零售及批發；銀包之批發；銀包之零售；鞋的批發及零售；飾品的批發及零售；
進出口代理；商業管理顧問；商業管理輔助；特許經營的商業管理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078312

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

天津市華夏未來文化藝術基金會

地址 Endereço

:

中國天津市河西區體院北環湖中道3號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

函授課程；培訓教學；教育信息；幼兒園；組織競賽（教育或娛樂）；組織文化或教育展覽；組織
體育比賽；安排和組織培訓班；組織舞會；安排和組織音樂會。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黃色、青色、綠色、紫色及藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078313

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

東京田美國際集團有限公司

:

香港灣仔告士打道151號國衛中心11樓全層

TOKYO TIANMEI INT’L GROUP LIMITED
地址 Endereço

11/F, Axa Centre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

消毒劑；衛生消毒劑；殺菌劑；驅蟲劑；驅昆蟲劑；消滅有害動物製劑；衛生毛巾帶（毛巾）；衛
生巾；衛生墊；月經墊；月經栓；月經帶；月經繃帶；月經短內褲；衛生緊身內褲；衛生襯褲；衛生
短內褲；失禁用尿布；吸收式失禁用尿布褲；失禁吸收襯褲；醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，
醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用料，殺真菌劑，除莠劑。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078314

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

東京田美國際集團有限公司

:

香港灣仔告士打道151號國衛中心11樓全層

TOKYO TIANMEI INT’L GROUP LIMITED
地址 Endereço

11/F, Axa Centre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

替他人推銷；廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078315

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

珠海市魅族科技有限公司
MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國廣東省珠海市科技創新海岸魅族科技樓
Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, P.R.
China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

便攜式計算機專用包；便攜式計算機用套；數據處理設備；計算機軟件（已錄製）；已錄製的計
算機操作程序；筆記本電腦；計算機遊戲軟體；可下載的手機鈴音；可下載的音樂文件；便攜式
計算機；電傳真設備；電話機；可視電話；手提電話；電話用成套免提工具；電話機套；手機帶；
數碼相框；電視機；便攜式媒體播放機；頭戴式耳機；照相機（攝影）；電源材料（電線、電纜）；
集成電路；插頭、插座和其他接觸器（電連接）；變壓器（電）；低壓電源；電池；電池充電器；電
子防盜裝置；眼鏡；電子公告牌；時間記錄裝置。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/26

12496966

中國 China

[210] 編號 N.º

:

N/078316

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

珠海市魅族科技有限公司
MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國廣東省珠海市科技創新海岸魅族科技樓
Meizu Technology Building, Technology & Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, P.R.
China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

替他人研究和開發新產品；質量檢測；化妝品研究；生物學研究；氣象預報；材料測試；機械研
究；工業品外觀設計；室內裝飾設計；服裝設計；計算機編程；計算機軟件設計；計算機硬體設
計和開發諮詢；恢復計算機數據；把有形的數據或文件轉換成電子媒體；替他人創建和維護網
站；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；網絡服務器出租；計算機系統遠程監控；提
供互聯網搜索引擎；軟件運營服務（SaaS）；藝術品鑒定；無形資產評估。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2013/04/26

12496500

中國 China

[210] 編號 N.º

:

N/078317

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

賞心堂（澳門）書畫會

地址 Endereço

:

澳門上海街175號澳門中華總商會大廈19樓F,G

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

其他 (非牟利學術團體) outras

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

文體活動。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，白色，紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078318

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

賞心堂（澳門）書畫會

地址 Endereço

:

澳門上海街175號澳門中華總商會大廈19樓F,G

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

其他 (非牟利學術團體) outras

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

文體活動。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，白色，紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078319

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

江門市新會區鈺澤金屬有限公司

:

中國廣東省江門市新會區會城鎮七堡大橋開發區南區14-2號

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

8

[511]

產品 Produtos

:

手工用具和器械（手工操作的），刀、叉和勺餐具，佩刀，剃刀。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078320

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

江門市新會區鈺澤金屬有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省江門市新會區會城鎮七堡大橋開發區南區14-2號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

家庭或廚房用具及容器，梳子及海綿，刷子（畫筆除外），製刷材料，清掃用具，鋼絲絨，未加工
或半加工玻璃（建築用玻璃除外），不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078321

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

江門市新會區鈺澤金屬有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省江門市新會區會城鎮七堡大橋開發區南區14-2號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

8

[511]

產品 Produtos

:

手工用具和器械（手工操作的），刀、叉和勺餐具，佩刀，剃刀。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078322

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

江門市新會區鈺澤金屬有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省江門市新會區會城鎮七堡大橋開發區南區14-2號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

家庭或廚房用具及容器，梳子及海綿，刷子（畫筆除外），製刷材料，清掃用具，鋼絲絨，未加工
或半加工玻璃（建築用玻璃除外），不屬別類的玻璃器皿、瓷器及陶器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078323

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

Karl Lagerfeld B.V.

地址 Endereço

:

Looiersgracht 43, 1016 VR Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

4

[511]

產品 Produtos

:

照明燃料；蠟（原料）；蠟燭；聖誕樹用蠟燭；香味蠟燭；夜間照明物（蠟燭）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078324

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

BREVA GENEVE SA

地址 Endereço

:

Chemin Frank-Thomas 32, c/o WEALTHINGS SA, 1208 Genève, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Artigos de joalharia; pedras preciosas; artigos de relojoaria e instrumentos cronométricos;
metais preciosos e suas ligas; moedas; obras de arte em metais preciosos; guarda-jóias; caixas em metais preciosos; estojos para relógios; braceletes para relógios; correntes para relógios; molas para relógios; vidros para relógios; argolas para chaves (pequenos adornos de
joalharia ou correntes); estátuas ou estatuetas em metais preciosos; armações para relógios
de parede e relojoaria; estojos para relógios (para oferta); medalhas; cronógrafos (relógios);
relógios; relógios de pulso; relógios mecânicos de corda automática; relógios mecânicos
de corda manual; relógios eléctricos, relógios electrónicos; aparelhos para cronometragem
desportiva; relógios de mergulho; cronómetros; cronoscópios; relógios de parede; relógios
pequenos; despertadores; caixas para relógios; mostradores (relógios de parede e relojoaria); ponteiros (relógios de parede e relojoaria); mecanismos para relógios de parede;
mecanismos para relógios de pulso; fivelas para relógios; topos para relógios; argolas para
peças horológicas; medalhões (instrumentos horológicos); peças horológicas e partes para
as mesmas; relógios e partes para as mesmas; aparelhos e instrumentos de medição e marcação de tempo não incluídos noutras classes.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078325

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

友華生技醫藥股份有限公司
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Orient EuroPharma Co., Ltd.
地址 Endereço

:

7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd., Taipei 106, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人體用疫苗、抗癌劑、抗癌疫苗、藥用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食品和
物質，嬰兒食品；人用和動物用膳食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒
劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑，除莠劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078326

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

友華生技醫藥股份有限公司
Orient EuroPharma Co., Ltd.

地址 Endereço

:

7F., No. 368, Sec. 1 Fu Hsing S. Rd., Taipei 106, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人體用疫苗、抗癌劑、抗癌疫苗、藥用和獸醫用製劑；醫用衛生製劑；醫用或獸醫用營養食品和
物質，嬰兒食品；人用和動物用膳食補充劑；膏藥，繃敷材料；填塞牙孔用料，牙科用蠟；消毒
劑；消滅有害動物製劑；殺真菌劑，除莠劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078327

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

東方造國際生物科技開發集團有限公司
ORIENTAL INTERNACIONAL GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DE BIOENGENHARIA LIMITADA

地址 Endereço

:

澳門得勝馬路28D號華力花園8樓D座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模
用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑；全屬第5類。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

深綠色、淺綠色、青綠色、淺灰色、黑色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/078328

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

東方造國際生物科技開發集團有限公司

17753

ORIENTAL INTERNACIONAL GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DE BIOENGENHARIA LIMITADA
地址 Endereço

:

澳門得勝馬路28D號華力花園8樓D座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

外科、醫療、牙科和獸醫用儀器及器械，假肢，假眼和假牙，矯形用品，縫合用材料；全屬第10
類。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

深綠色、淺綠色、青綠色、淺灰色、黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078329

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

東方造國際生物科技開發集團有限公司
ORIENTAL INTERNACIONAL GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DE BIOENGENHARIA LIMITADA

地址 Endereço

:

澳門得勝馬路28D號華力花園8樓D座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

啤酒，礦泉水和汽水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑；
全屬第32類。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

深綠色、淺綠色、青綠色、淺灰色、黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078330

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

東方造國際生物科技開發集團有限公司
ORIENTAL INTERNACIONAL GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DE BIOENGENHARIA LIMITADA

地址 Endereço

:

澳門得勝馬路28D號華力花園8樓D座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau
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活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；實業經營；實業管理；辦公事務；全屬第35類。

[540] 商標 Marca
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

深綠色、淺綠色、青綠色、淺灰色、黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078331

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/23

[730] 申請人 Requerente

:

東方造國際生物科技開發集團有限公司
ORIENTAL INTERNACIOANL GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DE BIOENGENHARIA LIMITADA

地址 Endereço

:

澳門得勝馬路28D號華力花園8樓D座

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

醫療服務；獸醫服務；人或動物的衛生和美容服務；農業、園藝或林業服務；全屬第44類。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

深綠色、淺綠色、青綠色、淺灰色、黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078332

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

福建盛豐物流集團有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省福州市晉安區福新東路478號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

貨物遞送；運輸；貨運經紀；商品包裝；船舶經紀；碼頭裝卸；車輛出租；貨物存儲；倉庫貯存；
汽車運輸；快遞（信件或商品）；停車場服務；貨運。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078333

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26
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[730] 申請人 Requerente

:

17755

廣州迪柯尼投資發展有限公司
GUANGZHOU DIKENI INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區臨江大道5號第1201、1207房
Unit 01, 07, Floor 12, No.5 Linjiang Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong
Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

化妝品；護膚用化妝劑；擦洗溶液；洗髮液；洗滌劑；防曬劑；香水；香精油；非醫用漱口劑；乾
花瓣與香料混合物（香料）；麻布熏香束；香皂；消毒皂；皮革保護劑（上光）；研磨製劑；動物用
化妝品；香；芳香劑（香精油）；上光蠟；香料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078334

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

廣州迪柯尼投資發展有限公司
GUANGZHOU DIKENI INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區臨江大道5號第1201、1207房
Unit 01, 07, Floor 12, No.5 Linjiang Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong
Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

手提包；小皮夾；旅行包（箱）；錢包；背包；裘皮；傘；手杖；購物袋；軟毛皮（仿皮製品）；仿皮
革；半加工或未加工皮革；馬具配件；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮製傢俱套；製香腸用腸
衣；皮鞭；動物皮；寵物服裝。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078335

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

廣州迪柯尼投資發展有限公司
GUANGZHOU DIKENI INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區臨江大道5號第1201、1207房
Unit 01, 07, Floor 12, No.5 Linjiang Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong
Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；服裝帶（衣服）；游泳衣；圍巾；披肩；鞋；帽；襪；手套（服裝）；領帶；化妝舞會用服裝；
防水服；浴帽；內衣；面紗（布）；西服袋巾；披巾；頭巾。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078337

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

Camilla and Marc Operations Pty Ltd

地址 Endereço

:

291 Young Street, Waterloo New South Wales 2017, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Camisas (não incluindo camisas desportivas e camisolas interiores); camisas desportivas;
camisolas interiores; calças (não incluindo calças desportivas e cuecas); calças desportivas;
cuecas; saias; vestidos; T-shirts; cintos; lenços de cabeça; luvas (vestuário); bonés; chapéus;
bandoletes (vestuário); sapatos (não incluindo sapatos desportivos), sapatos desportivos;
meias; meias de vidro.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078338

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

Camilla and Marc Operations Pty Ltd

地址 Endereço

:

291 Young Street, Waterloo New South Wales 2017, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Camisas (não incluindo camisas desportivas e camisolas interiores); camisas desportivas;
camisolas interiores; calças (não incluindo calças desportivas e cuecas); calças desportivas;
cuecas; saias; vestidos; T-shirts; cintos; lenços de cabeça; luvas (vestuário); bonés; chapéus;
bandoletes (vestuário); sapatos (não incluindo sapatos desportivos), sapatos desportivos;
meias; meias de vidro.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078339

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

匯泉國際企業有限公司
Telford International Enterprise Limited

地址 Endereço

:

2/F, Tower A, Regent Centre, 63 Wo Yi Hop Center, Kwai Chung, New Territories, Hong
Kong
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國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

酒類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078340

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

17757

匯泉國際企業有限公司
Telford International Enterprise Limited

地址 Endereço

:

2/F, Tower A, Regent Centre, 63 Wo Yi Hop Center, Kwai Chung, New Territories, Hong
Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

酒類。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078341

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

Memphis Bellle S.r.l.

地址 Endereço

:

Via Roma 11/2, 16121 Genova, Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Joalharia; brincos; alfinetes e grampos de gravatas; botões de punho; anéis (joalharia); colares (joalharia); pulseiras e braceletes (joalharia); berloques (joalharia); broches (joalharia); anéis de cachecol (jóias); alfinetes ornamentais em metais preciosos; enfeites de sapatos em metais preciosos; obras de arte em metais preciosos; figuras (estatuetas) em metais
preciosos; metais preciosos e suas ligas; produtos em metais preciosos ou em plaqué; caixas
em metais preciosos; pedras preciosas em bruto; pedras preciosas; diamantes; esmeraldas;
safiras; rubis; opalas; topázios; águas-marinhas; pérolas; ouro; prata; caixas para jóias; moedas; relógios; relógios de pulso; relógios de parede e de mesa; relógios de pêndulo; relógios
atómicos; relógios eléctricos; cronógrafos (relógios); cronómetros; despertadores; caixas
para relógios; caixas de relógios; vidros de relógio; correntes para relógios; pulseiras para
relógios e braceletes para relógios; jóias de fantasia; chaveiros, tudo incluído na Classe 14.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078342

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

Memphis Bellle S.r.l.
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地址 Endereço

:

Via Roma 11/2, 16121 Genova, Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Joalharia; brincos; alfinetes e grampos de gravatas; botões de punho; anéis (joalharia); colares (joalharia); pulseiras e braceletes (joalharia); berloques (joalharia); broches (joalharia); anéis de cachecol (jóias); alfinetes ornamentais em metais preciosos; enfeites de sapatos em metais preciosos; obras de arte em metais preciosos; figuras (estatuetas) em metais
preciosos; metais preciosos e suas ligas; produtos em metais preciosos ou em plaqué; caixas
em metais preciosos; pedras preciosas em bruto; pedras preciosas; diamantes; esmeraldas;
safiras; rubis; opalas; topázios; águas-marinhas; pérolas; ouro; prata; caixas para jóias; moedas; relógios; relógios de pulso; relógios de parede e de mesa; relógios de pêndulo; relógios
atómicos; relógios eléctricos; cronógrafos (relógios); cronómetros; despertadores; caixas
para relógios; caixas de relógios; vidros de relógio; correntes para relógios; pulseiras para
relógios e braceletes para relógios; jóias de fantasia; chaveiros, tudo incluído na Classe 14.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078343

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

King.Com Limited

地址 Endereço

:

125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação
digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores;
software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudio visual; câmaras de
vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos;
discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura);
programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para
computadores; programas para operação de computadores, gravados; dispositivos periféricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de
computador (software informático descarregáveis); software informático para computadores, gravados; discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música
descarregáveis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações
electrónicas, descarregáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, musical; computadores portáteis; meios de comunicação magnéticos; microfones; aparelhos de
monitorização, eléctricos; monitores (hardware de computador); monitores (programas de
computador); tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de comunicação
ópticos; discos ópticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis;
gira-discos; aparelhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de
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reprodução de sons; aparelhos de transmissão de sons; estojos para óculos; armações para
óculos; óculos de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone;
aparelhos televisivos; dispositivos de memória USB; cassetes de vídeo; cassetes de jogos de
vídeo; gravadores de vídeo; capas para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos
móveis; jogos de computador (software informático); software informático para jogos de
computador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software
informático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de computador; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software
informático de jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos
electrónicos móveis; software informático descarregáveis em telemóveis, tablets e outros
dispositivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Laranja, azul, verde, amarelo, vermelho, roxo, castanho, azul claro, cinzento, branco e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/078344

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

King.Com Limited

地址 Endereço

:

125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; aventais (vestuário); calças para bebés (vestuário); lenços
estampados (lenços); roupões de banho; sandálias de banho; chinelos para banho; toucas
para o banho; calções para banho; roupas de praia; sapatos para praia; cintos (vestuário);
boinas; babeiros, sem ser de papel; boas (para usar ao pescoço); botas; botas para desporto; soutiens; bonés (chapelaria); vestuário para ginástica; vestuário de imitação de couro;
vestuário de couro; casacos; vestidos; robes; abafos para as orelhas (vestuário); sandálias
de esparto ou sandálias; calçado; luvas (vestuário); chapéus; fitas para os braços (vestuário); casacos (vestuário); camisolas de malha (vestuário); fatos de treino; artigos de malha
(vestuário); fatos de máscaras; mitenes; cintos para dinheiro (vestuário); gravatas; vestuário
exterior; calças; chapéus de papel (vestuário); pulôveres; pijamas; vestuário pronto-a-vestir;
sandálias; camisas; sapatos; toucas de banho; saias; máscaras para dormir; chinelos; peúgas;
camisolas de malha sem gola; t-shirts; calças; cuecas; roupa interior; coletes; vestuário impermeável.

[540] 商標 Marca

:
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Laranja, azul, verde, amarelo, vermelho, roxo, castanho, azul claro, cinzento, branco e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/078345

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

King.Com Limited

地址 Endereço

:

125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; divertimentos;
arranjo e condução de workshops (formação); instalações para casinos (jogo) (provisão);
informações educacionais; exame educacional; publicações electrónicas; serviços de animador; informações sobre entretenimento; produção de filmes, sem ser filmes de propaganda; jogo; serviços de jogo prestados on-line a partir de rede informática; aluguer de
equipamento de jogo; operação de lotarias; organização de competições (educacionais ou
entretenimento); organização de festas (entretenimento); produção musical; produção de
espectáculos; fornecimento de serviços de arcadas de diversões; prestação de serviços de
karaoke; fornecimento de publicações electrónicas on-line, sem ser descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e periódicos on-line; instalações recreativas
(fornecimento); serviços de escrita de guiões; escrita de textos; serviços de jogos electrónicos, incluindo provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através duma
rede informática global; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e
outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados
com computadores e jogos electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos
electrónicos singulares interactivos e para jogadores múltiplos através da internet, redes
electrónicas de comunicação ou através duma rede informática global; publicação de software
de jogos para computador, jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Laranja, azul, verde, amarelo, vermelho, roxo, castanho, azul claro, cinzento, branco e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/078346

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

King.Com Limited

地址 Endereço

:

125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação
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digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores;
software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudio visual; câmaras de
vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos;
discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura);
programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para
computadores; programas para operação de computadores, gravados; dispositivos periféricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de
computador (software informático descarregáveis); software informático para computadores, gravados; discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música
descarregáveis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações
electrónicas, descarregáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, musical; computadores portáteis; meios de comunicação magnéticos; microfones; aparelhos de
monitorização, eléctricos; monitores (hardware de computador); monitores (programas de
computador); tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de comunicação
ópticos; discos ópticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis;
gira-discos; aparelhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de
reprodução de sons; aparelhos de transmissão de sons; estojos para óculos; armações para
óculos; óculos de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone;
aparelhos televisivos; dispositivos de memória USB; cassetes de vídeo; cassetes de jogos de
vídeo; gravadores de vídeo; capas para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos
móveis; jogos de computador (software informático); software informático para jogos de
computador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software
informático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de computador; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software
informático de jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos
electrónicos móveis; software informático descarregáveis em telemóveis, tablets e outros
dispositivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078347

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

King.Com Limited

:

125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; aventais (vestuário); calças para bebés (vestuário); lenços
estampados (lenços); roupões de banho; sandálias de banho; chinelos para banho; toucas
para o banho; calções para banho; roupas de praia; sapatos para praia; cintos (vestuário);
boinas; babeiros, sem ser de papel; boas (para usar ao pescoço); botas; botas para desporto; soutiens; bonés (chapelaria); vestuário para ginástica; vestuário de imitação de couro;
vestuário de couro; casacos; vestidos; robes; abafos para as orelhas (vestuário); sandálias
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de esparto ou sandálias; calçado; luvas (vestuário); chapéus; fitas para os braços (vestuário); casacos (vestuário); camisolas de malha (vestuário); fatos de treino; artigos de malha
(vestuário); fatos de máscaras; mitenes; cintos para dinheiro (vestuário); gravatas; vestuário
exterior; calças; chapéus de papel (vestuário); pulôveres; pijamas; vestuário pronto-a-vestir;
sandálias; camisas; sapatos; toucas de banho; saias; máscaras para dormir; chinelos; peúgas;
camisolas de malha sem gola; t-shirts; calças; cuecas; roupa interior; coletes; vestuário impermeável.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078348

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

King.Com Limited

地址 Endereço

:

125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; divertimentos;
arranjo e condução de workshops (formação); instalações para casinos (jogo) (provisão);
informações educacionais; exame educacional; publicações electrónicas; serviços de animador; informações sobre entretenimento; produção de filmes, sem ser filmes de propaganda; jogo; serviços de jogo prestados on-line a partir de rede informática; aluguer de
equipamento de jogo; operação de lotarias; organização de competições (educacionais ou
entretenimento); organização de festas (entretenimento); produção musical; produção de
espectáculos; fornecimento de serviços de arcadas de diversões; prestação de serviços de
karaoke; fornecimento de publicações electrónicas on-line, sem ser descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e periódicos on-line; instalações recreativas
(fornecimento); serviços de escrita de guiões; escrita de textos; serviços de jogos electrónicos, incluindo provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através duma
rede informática global; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e
outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados
com computadores e jogos electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos
electrónicos singulares interactivos e para jogadores múltiplos através da internet, redes
electrónicas de comunicação ou através duma rede informática global; publicação de software
de jogos para computador, jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078349

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26
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[730] 申請人 Requerente

:

King.Com Limited

地址 Endereço

:

125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

17763

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação
digital; máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores;
software informático; desenhos animados; aparelhos de ensino áudio visual; câmaras de
vídeo; máquinas fotográficas (fotografia); leitores de cassetes; leitores de discos compactos;
discos compactos (áudio-vídeo); discos compactos (fichas de memória apenas de leitura);
programas de jogos de computador; teclados de computador; dispositivos de memória para
computadores; programas para operação de computadores, gravados; dispositivos periféricos de computador; programas de computador (programas), gravados; programas de
computador (software informático descarregáveis); software informático para computadores, gravados; discos, magnéticos; ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de música
descarregáveis; músicas descarregáveis para telemóveis; leitores de DVD; publicações
electrónicas, descarregáveis; filmes, expostos; auriculares, hologramas; caixas de som, musical; computadores portáteis; meios de comunicação magnéticos; microfones; aparelhos de
monitorização, eléctricos; monitores (hardware de computador); monitores (programas de
computador); tapete para ratos; computadores portáteis (notebook); meios de comunicação
ópticos; discos ópticos; estéreos pessoais; leitores de média portáteis; telefones portáteis;
gira-discos; aparelhos para gravação de sons; suportes de gravação de sons; aparelhos de
reprodução de sons; aparelhos de transmissão de sons; estojos para óculos; armações para
óculos; óculos de sol; gravadores de cassetes; aparelhos de ensino; aparelhos de telefone;
aparelhos televisivos; dispositivos de memória USB; cassetes de vídeo; cassetes de jogos de
vídeo; gravadores de vídeo; capas para telemóveis; tablets e outros dispositivos electrónicos
móveis; jogos de computador (software informático); software informático para jogos de
computador; software informático de entretenimento para jogos de computador; software
informático descarregáveis; jogos electrónicos descarregáveis; software informático de jogos de computador; programas de jogos de computador multimédia interactiva; software
informático de jogos para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático descarregáveis em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; software informático para uso em telemóveis, tablets e outros dispositivos
electrónicos móveis; software informático descarregáveis em telemóveis, tablets e outros
dispositivos electrónicos móveis; aplicativos relacionados com jogos de computadores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078350

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

King.Com Limited

地址 Endereço

:

125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; aventais (vestuário); calças para bebés (vestuário); lenços
estampados (lenços); roupões de banho; sandálias de banho; chinelos para banho; toucas
para o banho; calções para banho; roupas de praia; sapatos para praia; cintos (vestuário);
boinas; babeiros, sem ser de papel; boas (para usar ao pescoço); botas; botas para desporto; soutiens; bonés (chapelaria); vestuário para ginástica; vestuário de imitação de couro;
vestuário de couro; casacos; vestidos; robes; abafos para as orelhas (vestuário); sandálias
de esparto ou sandálias; calçado; luvas (vestuário); chapéus; fitas para os braços (vestuário); casacos (vestuário); camisolas de malha (vestuário); fatos de treino; artigos de malha
(vestuário); fatos de máscaras; mitenes; cintos para dinheiro (vestuário); gravatas; vestuário
exterior; calças; chapéus de papel (vestuário); pulôveres; pijamas; vestuário pronto-a-vestir;
sandálias; camisas; sapatos; toucas de banho; saias; máscaras para dormir; chinelos; peúgas; camisolas de malha sem gola; t-shirts; calças; cuecas; roupa interior; coletes; vestuário
impermeável.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078351

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

King.Com Limited

地址 Endereço

:

125/14 The Strand, GZR 1027 Gzira, Malta

國籍 Nacionalidade

:

馬耳他 Maltesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Provisão de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; divertimentos;
arranjo e condução de workshops (formação); instalações para casinos (jogo) (provisão);
informações educacionais; exame educacional; publicações electrónicas; serviços de animador; informações sobre entretenimento; produção de filmes, sem ser filmes de propaganda; jogo; serviços de jogo prestados on-line a partir de rede informática; aluguer de
equipamento de jogo; operação de lotarias; organização de competições (educacionais ou
entretenimento); organização de festas (entretenimento); produção musical; produção de
espectáculos; fornecimento de serviços de arcadas de diversões; prestação de serviços de
karaoke; fornecimento de publicações electrónicas on-line, sem ser descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e periódicos on-line; instalações recreativas
(fornecimento); serviços de escrita de guiões; escrita de textos; serviços de jogos electrónicos, incluindo provisão de jogos de computador on-line, em redes sociais, ou através duma
rede informática global; provisão de jogos electrónicos para uso em telemóveis, tablets e
outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de suporte/aperfeiçoamento relacionados
com computadores e jogos electrónicos; provisão de jogos electrónicos para descarregamento em telemóveis, tablets e outros dispositivos electrónicos móveis; provisão de jogos
electrónicos singulares interactivos e para jogadores múltiplos através da internet, redes
electrónicas de comunicação ou através duma rede informática global; publicação de software
de jogos para computador, jogos electrónicos e software de jogos de vídeo.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078352

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

17765

:

KIKO S.r.l.

地址 Endereço

:

Via Paglia 1/D, 24122 Bergamo, Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de venda a retalho, prestados também online, relativamente a sabões; perfumaria,
desodorizantes para uso pessoal, óleos essenciais, cosméticos, preparações para o cuidado
e o tratamento do cabelo, dentífricos; cremes, loções, geles, bálsamos para uso cosmético; sais de banho; tesouras, limas para unhas, alicates, estojos de manicura e pedicura,
instrumentos de manicura e pedicura, reviradores de pestanas, separadores de pestanas,
pinças para unhas, polidores para unhas, corta-unhas, máquinas de barbear eléctricas ou
não eléctricas; pincéis de maquilhagem, pincéis para a barba; esponjas para aplicação de
maquilhagem no rosto, esponjas de toilette; pó compacto; aplicadores em stick para maquilhagem; escovas para unhas, escovas para sobrancelhas, pentes para pestanas, escovas
de toilette; pentes; vaporizadores de perfume; pó compacto; saboneteiras; distribuidores
de sabão; caixas de maquilhagem; recipientes para cosméticos; latas de armazenamento;
separadores para pedicura em espuma; óculos, óculos de sol, armações de óculos, estojos
e correntes para óculos, lentes de óculos; jóias, joalharia de fantasia e relógios; excluindo
serviços relativos a artigos para bebés e crianças até aos 11 anos de idade.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078353

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

SPINGLE CO., LTD.

地址 Endereço

:

74-1, Fuchu-cho, Fuchu-shi, Hiroshima 726-0005, Japão

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, cintos para vestuário, sapatos e botas, chapéus e bonés.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078354

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/26

[730] 申請人 Requerente

:

CARLO PIGNATELLI S.P.A.

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

地址 Endereço

:

Via Reiss Romoli, 150-10148 Torino, Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Fatos, vestidos, blusões, bermudas, bodies, peúgas, camisas e blusas, camisolas interiores
de alças, chapéus e bonés, casacos de cerimónia, casacos, casacos compridos de Inverno,
lenços de pescoço, coletes, saias, luvas, gabardinas, camisolas, pulóveres, casacos de malha,
calças, xailes, echarpes, casacos compridos, fatos saia/casaco; fatos para senhora, tops, vestuário de desporto, fatos de treino.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078355

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

Studer & Co AG

地址 Endereço

:

Möösli, 6182 Escholzmatt, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Vodka.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078357

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

百康堂有限公司
Pak Hong Tong Limited

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

香港九龍旺角彌敦道冠顏樓1座地下
G/F., Block 1, Kwun Ngan House, 751 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

人用藥、補藥、藥物飲料、醫用飲料、飲食療法用或藥用澱粉、煎好的藥、藥草、藥用草藥茶、藥
茶、中藥成藥。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078358

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

百康堂有限公司

17767

Pak Hong Tong Limited
地址 Endereço

:

香港九龍旺角彌敦道冠顏樓1座地下
G/F., Block 1, Kwun Ngan House, 751 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

無酒精果汁、無酒精果汁飲料、果汁、葡萄汁、檸檬水、蔬菜汁（飲料）、果汁冰水（飲料）、番茄
汁（飲料）、無酒精飲料、汽水。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078359

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

曹月嬌
CAO, YUE-JIAO

地址 Endereço

:

中國台灣台中市北區賴興里2鄰天津一街53號
No. 53, Tianjin 1st St., Neighborhood 2, Laising Village, North District, Taichung City,
Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

茶、茶飲料、咖啡、可可、巧克力、咖啡飲料、冰淇淋、調味品、糖果、餅乾、麵包、布丁、餡餅、
米、穀類碾成的粗粉、米糕、以米為主的零食小吃、以穀物為主的零食小吃、麵條、餛飩。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

如圖所示之綠色，紅色，黑色，米色和灰色。

[210] 編號 N.º

:

N/078360

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

曹月嬌
CAO, YUE-JIAO

地址 Endereço

:

中國台灣台中市北區賴興里2鄰天津一街53號
No. 53, Tianjin 1st St., Neighborhood 2, Laising Village, North District, Taichung City,
Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

備辦宴席、咖啡館、自助餐廳、餐廳、飯店、餐館、自助餐館、快餐館、酒吧。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

如圖所示之綠色，紅色，黑色，米色和灰色。

[210] 編號 N.º

:

N/078361

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，
蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕
麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養
口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用
營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉
及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味
品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的
大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078362

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；
所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078363

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

17769

植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，
蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕
麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養
口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用
營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉
及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味
品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的
大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078364

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；
所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078365

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，
蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕
麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養
口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用
營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉
及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味
品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的
大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078366

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；
所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078367

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，
蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕
麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養
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口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用
營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉
及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味
品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的
大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078368

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；
所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078369

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，
蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕
麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養
口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用
營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉
及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味
品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的
大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078370

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；
所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078371

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，
蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕
麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養
口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用
營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉
及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰製食品，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味
品），調味用香料，飲用冰，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的
大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078372

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

衍生行有限公司

地址 Endereço

:

香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；
所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078378

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

廖永華
LIO WENG WA

地址 Endereço

:

澳門氹仔美副將馬路湖畔大廈5座27樓J室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

綠色，黃色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078379

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27
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廖永華
LIO WENG WA

地址 Endereço

:

澳門氹仔美副將馬路湖畔大廈5座27樓J室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

綠色，黃色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078380

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

地址 Endereço

:

6601 S. Bermuda Rd., Las Vegas, NV 89119-3605, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Software; software de jogos de computador; software de jogos que cria ou exibe resultados
de apostas de máquinas de jogos; software de jogo que cria resultados ou funcionalidades para terminais operados por computador para comprovar jogos de fortuna ou azar;
software descarregável de jogos de computador para jogo; software de jogo e software de
jogo descarregável por computador ou por rede sem fios que fornece para jogar um jogo de
fortuna ou azar por um dispositivo; software de jogo de computador para máquinas de jogo
que cria ou exibe resultados para máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078381

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

地址 Endereço

:

6601 S. Bermuda Rd., Las Vegas, NV 89119-3605, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, nomeadamente dispositivos que aceitem apostas; slot machines (máquinas de caça-níqueis); aparelhos de jogos, nomeadamente slot machines, com ou sem emissão de vídeo.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078382

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

地址 Endereço

:

6601 S. Bermuda Rd., Las Vegas, NV 89119-3605, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:
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Software; software de jogos de computador; software de jogos que cria ou exibe resultados
de apostas de máquinas de jogos; software de jogo que cria resultados ou funcionalidades para terminais operados por computador para comprovar jogos de fortuna ou azar;
software descarregável de jogos de computador para jogo; software de jogo e software de
jogo descarregável por computador ou por rede sem fios que fornece para jogar um jogo de
fortuna ou azar por um dispositivo; software de jogo de computador para máquinas de jogo
que cria ou exibe resultados para máquinas de jogo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078383

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

地址 Endereço

:

6601 S. Bermuda Rd., Las Vegas, NV 89119-3605, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas de jogo, nomeadamente dispositivos que aceitem apostas; slot machines (máquinas de caça-níqueis); aparelhos de jogos, nomeadamente slot machines, com ou sem emissão de vídeo.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078390

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[730] 申請人 Requerente

:

MONCLER S.R.L.

地址 Endereço

:

Via Stendhal, 47, Milano, ITALY

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Óculos; óculos de sol; óculos anti-encandeantes; óculos para desporto; óculos de esqui;
óculos de natação; estojos para óculos e óculos de sol; estojos para óculos; lentes de óculos e óculos de sol; armações para óculos e óculos de sol; correias para óculos e óculos de
sol; correntes para óculos e óculos de sol; lunetas; estojos de lunetas; correias de lunetas;
correntes de lunetas; armações para lunetas; lentes correctoras [óptica]; recipientes para
lentes de contacto; lentes ópticas; aparelhos e instrumentos ópticos; cordões para telemóveis; capas para telemóveis; estojos para telemóveis; telemóveis; smartphones; capas para
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smartphones; telefones portáteis; porta-cartões telefónicos; telefones sem fios; suportes
para telefones sem fios; correias para telemóveis; carregadores para telemóveis; estojos
para carregadores de telemóveis; auriculares; auscultadores; estojos para auscultadores;
discos compactos [áudio-vídeo]; DVDs; caixas e recipientes para discos compactos e discos
digitais de vídeo; estojos protectores para leitores de música portáteis; estojos para leitores de música e vídeo; leitores de áudio digitais; altifalantes; leitores de discos compactos;
estojos para leitores de discos compactos; leitores de DVD; estojos de leitores de DVD; leitores de MP3 portáteis; estojos para leitores de MP3 portáteis; estojos para computadores
tablet; capas protectoras para computadores tablet; estojos para computadores pessoais;
ratos para computadores; tapetes de rato; estojos para computadores portáteis; estojos para
transportar computadores; computadores; computadores tablet; sacolas adaptadas para
computadores portáteis; estações de acoplamento para computadores portáteis; bolsas para
computadores portáteis; pagers electrónicos; estojos de transporte para pagers de rádio;
telefonias; estojos para rádios; estojos para câmaras; cordões para câmaras; câmaras fotográficas; molduras digitais para fotografias; estojos para filmes de diapositivos impressionados; câmaras de vídeo; estojos para binóculos; porta-cartões de crédito [capas adaptadas];
cartões de chave codificados magneticamente; conjuntos de mãos-livres para telefones;
computadores portáteis; estojos para computadores portáteis; diapositivos [photography];
monitores de vídeo; fitas magnéticas, cartuchos e discos pré-gravados; apoios para os pulsos para utilizadores de computadores; calculadoras de bolso; agendas electrónicas; estojos
para agendas electrónicas; transceptores de mão; antenas; aparelhos de ensino audiovisuais; binóculos; telescópios; microscópios; películas de filme impressionadas; software de jogos electrónicos para dispositivos electrónicos portáteis; software de jogos de computador;
teclados de computador; impressoras de computador; projectores para sistemas de cinema
em casa; jukeboxes (máquinas que tocam música); balanças para pesar cartas; réguas [instrumentos de medição]; ímanes decorativos; lanternas mágicas; hologramas; discos ópticos;
prismas [instrumentos ópticos]; relógios de ponto [dispositivos para a contagem do tempo];
contadores de minutos [ampulhetas]; metrónomos; máscaras protectoras; capacetes protectores para desportos; lupas; estojos para lupas; luvas para protecção contra acidentes,
irradiação e incêndios; calçado para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; coletes
salva vidas; joelheira, cotoveleiras e escudos de borracha para protecção contra acidentes;
tampões de ouvidos para mergulhadores; estojos de tampões para os ouvidos; sinais luminosos ou mecânicos para rodovias; transmissores de sinais electrónicos; balanças [balanças
romanas]; fitas métricas; triângulos de sinalização de avarias de veículos; discos reflectores
para uso pessoal, para a prevenção de acidentes; objectivas [lentes] [instrumentos ópticos];
altímetros; bússolas magnéticas geodésicas; vidraria graduada; placas de Petri; fios magnéticos; conversores eléctricos; interruptores eléctricos; fusíveis; amplificadores; circuitos
impressos; reguladores de luz eléctricas; controlos remotos; condutores de relâmpagos;
aparelhos de ignição eléctrica para a ignição à distância; aparelhos para a eletrolise; alarmes de incêndios; aparelhos radiológicos para fins industriais; redes salva-vidas; tomadas
eléctricas; boias salva-vidas; toldos de protecção; extintores de incêndios; pilhas/baterias
eléctricas; imanes; teleimpressores; anódios; carros de bombeiros; campainhas de mesa;
fichas/balcões; cabos eléctricos; radar; sonar; distribuidores automáticos de bilhetes; caixas multibanco; instrumentos para o abastecimento de energia; estroboscópios; cones de
sinalização em rodovias; etiquetas indicadoras de temperatura, excepto para fins médicos;
tubos de pitot; aparelhos de navegação para veículos [computadores a bordo dos veículos];
televisões; barómetros; publicações electrónicas descarregáveis; aparelhos de aviso anti-roubo; quadros brancos interactivos; leitores de livros electrónicos; capas protectoras para
leitores de livros electrónicos.

N.º 45 — 6-11-2013  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078391

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

BEST BEAN INTERNATIONAL PTE LTD

17777

地址 Endereço

:

705 Sims Drive #04-16B, Shun Li Industrial Complex, Singapore 387384

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Tofu; bebidas de soja; leite de soja; leite de soja na forma líquida e sólida; bebidas gaseificadas contendo produtos à base de soja; produtos alimentares contendo soja e proteínas
do leite; alimentos contendo soja [como o principal constituinte]; preparações à base de
proteína de soja para fazer leite de soja; preparações feitas de soja; soja [preparada]; creme
de soja; sobremesas de soja; iogurte de soja; coalhada de feijão; produtos alimentares de
proteína de soja para uso como substitutos de alimentos; lacticínios; sobremesas feitas totalmente ou principalmente de produtos lácteos; produtos de soja; geleias de frutos; saladas
de frutos; produtos lácteos; bebidas de leite; geleias para alimentos; recheios para pastelaria de carne ou legumes; iogurte; sobremesas geladas; sobremesas de natas e sobremesas
à base de lacticínios; sobremesas sob a forma de pudins com uma base de leite ou de soja;
sobremesas feitas de soja ou iogurte com aditivos de frutos ou ervas; sobremesas aromatizadas; misturas em pó para confecção de sobremesas; sobremesas preparadas [à base de
frutos]; tudo incluído na classe 29.

[540] 商標 Marca

通知 Notificações

:

:

Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
excluiu-se «preparações em forma de pó para fazer bebidas», por pertencer a outra
classe.

[210] 編號 N.º

:

N/078392

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

BEST BEAN INTERNATIONAL PTE LTD

地址 Endereço

:

705 Sims Drive #04-16B, Shun Li Industrial Complex, Singapore 387384

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de alimentos e bebidas
em quiosques; serviços de restaurante; serviços de café; serviços de «bistro»; serviços de

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

17778

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

estabelecimento de venda e consumo de café; cafeterias; cantinas; serviços de snack-bar;
serviços de confecção de alimentos; restaurantes self-service; preparação de alimentos e
bebidas; serviços de consultadoria em relação a alimentos e bebidas; serviços de consultadoria relacionados com serviços de preparação de alimentos e de confecção de alimentos;
serviços de consultadoria relacionados com métodos de cozedura em forno; serviços de
«catering» para a preparação e fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de assessoria
relacionados com «catering»; aluguer de equipamento de serviço alimentar; fornecimento
de informações relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; tudo incluído na
classe 43.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078393

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

Karl Lagerfeld B.V.

地址 Endereço

:

Looiersgracht 43, 1016 VR Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

4

[511]

產品 Produtos

:

照明燃料；蠟（原料）；蠟燭；聖誕樹用蠟燭；香味蠟燭；夜間照明物（蠟燭）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078394

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

Karl Lagerfeld B.V.

地址 Endereço

:

Looiersgracht 43, 1016 VR Amsterdam, The Netherlands

國籍 Nacionalidade

:

荷蘭 Holandesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

4

[511]

產品 Produtos

:

照明燃料；蠟（原料）；蠟燭；聖誕樹用蠟燭；香味蠟燭；夜間照明物（蠟燭）。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078395

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

Construction Research & Technology GmbH

17779

地址 Endereço

:

Dr.-Albert-Frank-Str. 32, Trostberg, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

Adesivos (matérias colantes) para uso com vedantes de juntas de dilatação e de pressão e
sistemas de vedantes de juntas de dilatação e de pressão nas indústrias de construção, construção civil e reparação; lubrificantes para uso com vedantes de juntas de dilatação e de
pressão e sistemas de vedantes de juntas de dilatação e de pressão nas indústrias de construção, construção civil e reparação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078396

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

溫州高慕科技有限公司

地址 Endereço

:

中國浙江省溫州市橋兒頭木蘭12幢301室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

計算機，內部通訊裝置，導航儀器，成套無綫電話機，可視電話，運載工具用導航儀器（隨載計
算機），手提電話，衛星導航儀器，全球定位系統（GP S）設備，光通訊設備，網絡通訊設備，錄
像機，照相機（攝影），幻燈片放映機，高度計，風速計，氣壓錶，測距設備，眼鏡，眼鏡盒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078397

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

Construction Research & Technology GmbH

地址 Endereço

:

Dr.-Albert-Frank-Str. 32, Trostberg, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

6

[511]

產品 Produtos

:

Revestimentos de vedação para uso com vedantes de juntas de dilatação e de pressão e
sistemas de vedantes de juntas de dilatação e de pressão nas indústrias de construção,
construção civil e reparação; sistema de revestimento de múltiplas camadas, com uma
membrana elastomérica impermeável aplicada por pulverização; revestimentos de betão,
primários e vedantes; tinta para betão, alvenaria e aço; revestimentos anticorrosão para
aço. Vedantes de juntas de dilatação e de pressão metálicas e sistemas de vedantes de juntas de dilatação e de pressão metálicas destinados a edifícios, pontes, estradas, parques
de estacionamento e estruturas ao ar livre nas indústrias da construção, construção civil e
reparação; dispositivos metálicos de fixação e de suporte, coberturas metálicas, fixadores
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metálicos, revestimentos metálicos para juntas, e placas e folhas metálicas resistentes ao
fogo, vendidos individualmente ou como parte de um sistema.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078398

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

Construction Research & Technology GmbH

地址 Endereço

:

Dr.-Albert-Frank-Str. 32, Trostberg, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

17

[511]

產品 Produtos

:

Materiais de construção não metálicos, nomeadamente vedantes de juntas de dilatação e
de pressão elastoméricos destinados a edifícios, pontes, estradas, parques de estacionamento e estruturas ao ar livre, dispositivos de fixação e de suporte, coberturas elastoméricas,
material de enchimento, vedantes, revestimentos para juntas não metálicas vendidos individualmente ou como parte de uma sistema, cimento elastomérico destinado às indústrias
de construção, construção civil e reparação. Barreiras corta-fogo, material de enchimento
para juntas de dilatação e de pressão, vedantes para juntas de dilatação e de pressão, calafetantes, compostos para calafetar, tecidos resistentes ao fogo, cobertores resistentes ao
fogo, folhas resistentes ao fogo, barreiras contra a humidade e o isolamento poliméricas em
fibras cerâmicas resistentes ao fogo destinadas às indústrias de construção, construção civil
e reparação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078399

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

Construction Research & Technology GmbH

地址 Endereço

:

Dr.-Albert-Frank-Str.32, Trostberg, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

Dispositivos pré-moldados para cobrir e vedar juntas de dilatação e de pressão em auto-estradas, pontes e outras estruturas de alvenaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078400

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28
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[730] 申請人 Requerente

:

Construction Research & Technology GmbH

地址 Endereço

:

Dr.-Albert-Frank-Str. 32, Trostberg, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

17781

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

Produtos químicos destinados às indústrias da construção, reparação e manutenção, incluindo produtos usados para a protecção de betão e para tratamento subsequente (excluindo tintas); adesivos (matérias colantes) destinados à construção, reparação e manutenção,
em especial adesivos (matérias colantes) e agente de fixação para instalar e fixar juntas de
dilatação e de pressão na área da engenharia civil.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078401

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

Construction Research & Technology GmbH

地址 Endereço

:

Dr.-Albert-Frank-Str. 32, Trostberg, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

2

[511]

產品 Produtos

:

Cores, vernizes, lacas, agentes contra a ferrugem; produtos para a protecção da madeira e
do betão sob a forma de tintas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078402

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

Construction Research & Technology GmbH

地址 Endereço

:

Dr.-Albert-Frank-Str. 32, Trostberg, Alemanha

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

6

[511]

產品 Produtos

:

Peças estruturais metálicas; perfis de juntas de dilatação e de pressão moldados de metal
destinados à área da engenharia civil, para pontes, faixas de rodagem, parques de estacionamento e todo o tipo de outras construções, incluindo peças e componentes dos mesmos,
tais como guarnições de transição, montagem e suporte, peças de fixação, revestimentos e
forros metálicos bem como películas metálicas resistentes ao calor e ao fogo; guarnições
metálicas destinados à área da engenharia civil, para pontes, faixas de rodagem, parques
de estacionamento e todo o tipo de outras construções.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078405

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

羅志鋒
LO CHI FONG

地址 Endereço

:

澳門風順堂街20-22號威豐閣5D

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

陪月相關服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078406

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

岑國鍪
SAM KUOK MAO

地址 Endereço

:

澳門黑沙環大馬路17號江海花園地下H舖

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

藥品，醫用營養品，醫用保健品，膏藥，消毒劑及繃敷材料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078407

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

岑國鍪
SAM KUOK MAO

地址 Endereço

:

澳門黑沙環大馬路17號江海花園地下H舖

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

非醫用保健品。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078412

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

BROCAL S.r.l.

地址 Endereço

:

Via R. Vastola 5 - 80040 Poggiomarino (NA)–Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

17783

皮革及人造皮革、皮革製品及人造皮革製品；動物皮、獸皮；行李箱及旅行袋；雨傘，遮陽傘及
手杖；鞭子，挽具及馬具。（全屬第18類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078413

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

BROCAL S.r.l.

地址 Endereço

:

Via R. Vastola 5 - 80040 Poggiomarino (NA)–Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

衣服、靴鞋、帽子。（全屬第25類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078417

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

廣州廣日股份有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區華利路59號東塔13層自編1301

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

工業 industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

電梯（升降機）；升降設備；自動扶梯；帶升降設備的立體車庫；自動人行道；電梯操作裝置；帶
式輸送機；裝卸設備；起重機；提升機。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078418

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

Je-Yeol Myung

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

地址 Endereço

:

636 Samseong-ro, Gangnam-gu, Seul 135-870, República da Coreia

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Livros, jornais, revistas [periódicos], calendários, brochuras [folhetos, panfletos], blocos de
notas, cadernos, catálogos, cartazes, cartas ou mapas, fotografias.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078419

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

The world of Neuschwansteiner GmbH

地址 Endereço

:

Gipsmühlweg 5, 87645 Schwangau, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Cervejas; bebidas não-alcoólicas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólica;
bebidas de frutos e sumos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer bebidas não-alcoólicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078420

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Dados, documentos, informações, vídeos, sons, textos e outros suportes ou conteúdos multimédia, sendo todos registados electronicamente ou descarregáveis a partir da Internet,
de extranets ou de outras redes de comunicações; publicações electrónicas descarregáveis;
hardware informático, aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou de
imagens; suportes de registo magnético; discos acústicos; equipamentos de processamento
de dados; software informático; software de comunicações; cartões de afiliação magnéticos, ópticos ou electrónicos; jogos de computador.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078421

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

17785

Serviços de redes comerciais em linha; serviços de publicidade, marketing e promoção para
empresas; compilação e sistematização de informações em bases de dados informáticas;
fornecimento de uma base de dados pesquisável em linha com oportunidades de emprego e
de carreira, bem como perguntas e respostas sobre empresas, emprego e profissões; fornecimento de informações e referências relativas a produtos, serviços, eventos e actividades;
organização e realização de feiras de emprego; serviços de colocação de emprego, serviços
de consultadoria de recursos humanos; serviços de pesquisas e inquéritos para negócios;
serviços de monitorização, nomeadamente localização de referências em linha para empresas, organizações, bem como assuntos de carácter profissional; promoção de produtos e
serviços de terceiros através de redes informáticas e de comunicações; facilitação da troca
e da venda de serviços e produtos de terceiros através de redes informáticas e de comunicações; serviços de lojas retalhistas em linha na área de suportes digitais, vestuário, calçado,
chapelaria, produtos de impressão, artigos de papelaria, acessórios de escritório, sacos, jogos, brinquedos e pinos; serviços de beneficência, nomeadamente sensibilização do público
relativamente a serviços beneficentes, serviços comunitários e actividades de voluntariado;
fornecimento de serviços e informações de redes profissionais em linha nos domínios do
emprego, recrutamento, recursos profissionais e listas de emprego; fornecimento de aconselhamento em linha interactiva sobre emprego; serviços de recrutamento e colocação; acolhimento de exposições, conferências, seminários e eventos de redes profissionais para fins
comerciais, consultadoria empresarial, desenvolvimento de negócios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078422

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações, nomeadamente transmissão electrónica de dados, mensagens e informações entre computadores, dispositivos móveis e portáteis e dispositivos de
comunicações com e sem fios; serviços de telecomunicações, nomeadamente, para permitir aos utilizadores transmitirem mensagens, comentários, conteúdos multimédia, vídeos,
filmes cinematográficos, filmes e fotografias, conteúdos de áudio, animação, gravuras,
imagens, textos, informações e outros conteúdos criados pelos utilizadores através de uma
rede informática mundial e de outras redes informáticas e de comunicações; fornecimento de ligações de comunicações em linha que transferem os utilizadores para outros sítios
web; fornecimento de fóruns, salas de conversação e quadros electrónicos de mensagens
em linha para os utilizadores afixarem, pesquisarem, visualizarem, partilharem, critica-
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rem, classificarem e comentarem sobre assuntos do seu interesse; fornecimento de acesso a
bases de dados informáticas, electrónicas e em linha; serviços de difusão de áudio, textos,
vídeos e multimédia através de redes informáticas e de comunicações electrónicas, nomeadamente carregamento, exibição, apresentação, etiquetagem e transmissão electrónica de
dados, áudio e vídeos; fornecimento de acesso a bases de dados informáticas nos domínios
do entretenimento e da educação; fornecimento de acesso a bases de dados informáticas
no domínio das redes sociais; fornecimento de meios de telecomunicações que permitem a
partilha de blogues, fotografias, vídeos, «podcasts» (ficheiros de áudio) e outros materiais
audiovisuais; fornecimento de meios de telecomunicações que permitem a criação e a actualização de páginas Web electrónicas pessoais com conteúdos disponibilizados pelos utilizadores.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078423

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de educação e de divertimento; divulgação de informações e fornecimento, patrocínio e acolhimento de seminários, apresentações e grupos de discussão e fornecimento
de formação nos domínios do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional,
construção de relacionamentos, formação, recrutamento e contactos em rede; serviços de
edição electrónica para terceiros; serviços de edição electrónica e em linha; acolhimento
de exposições, conferências para fins culturais e educacionais; organização e realização de
eventos de educação e formação em linha, incluindo reuniões e seminários virtuais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078424

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços informáticos, nomeadamente hospedagem de recursos electrónicos para terceiros
destinados à organização e direcção de reuniões, eventos e debates interactivos, através
da Internet ou de outras redes de comunicações; hospedagem de comunidades virtuais
para os utilizadores registados organizarem grupos, eventos, participarem em debates,
agregarem informações e recursos e aderirem a redes sociais, profissionais e comunitárias; hospedagem em linha de conteúdos digitais; hospedagem de aplicações de software
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informático de terceiros; hospedagem de um sítio Web interactivo e de software em linha
não-descarregável para carregamento, descarregamento, afixação, exibição, apresentação,
etiquetagem, partilha e transmissão de mensagens, comentários, conteúdos multimédia, vídeos, filmes cinematográficos, filmes, fotografias, conteúdos de áudio, animação, gravuras,
imagens, textos, informações e outros conteúdos criados pelos utilizadores; fornecimento
de um sítio Web com software não-descarregável nas áreas de redes empresariais e de
marketing, emprego, recrutamento, publicidade, marketing e promoção; fornecimento de
software não-descarregável que permite aos utilizadores procurar, localizar e comunicar
com outras pessoas através de redes de comunicações electrónicas para contactos em rede,
para realização de inquéritos e sondagens de opinião, para localizar referências em linha a
empresas, organizações, carreira e oportunidades de emprego e tópicos de negócios; fornecimento de bases de dados informáticas em linha e bases de dados pesquisáveis em linha
nas áreas de negócios e redes de contactos profissionais; serviços de provedores de serviços
de aplicação; fornecimento de informações de índices pesquisáveis e de bases de dados de
informação, incluindo textos, documentos electrónicos, bases de dados, gráficos e informação audiovisual, por meio de redes mundiais informáticas de informação ou outras redes
de comunicações; fornecimento de uso temporário de software não-descarregável; serviços
de informática sob a forma de páginas web personalizadas com informações definidas pelo
utilizador, perfis pessoais, áudio e imagens; pesquisa científica e industrial; programação
de computadores; serviços informáticos, nomeadamente serviços de informação personalizados em linha; fornecimento de uso de software; design e desenvolvimento de software
informático para terceiros; criação e manutenção sítios Web que fornecem uma comunidade em linha para publicidade e marketing; hospedagem de uma comunidade num sítio Web
em linha para utilizadores registados partilharem informações, fotografias, conteúdos de
áudio e vídeo e aderirem à comunicação e colaboração entre si, para formar grupos e participar em redes sociais.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078425

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Prestação de serviços pessoais e sociais destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos; serviços de apresentação e redes sociais; fornecimento de informações no domínio
do desenvolvimento pessoal, nomeadamente aperfeiçoamento pessoal, realização pessoal,
serviços beneficentes, filantrópicos, de voluntariado, públicos e comunitários e actividades
humanitárias; licenciamento de software informático e outras tecnologias.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078426

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Dados, documentos, informações, vídeos, sons, textos e outros suportes ou conteúdos multimédia, sendo todos registados electronicamente ou descarregáveis a partir da Internet,
de extranets ou de outras redes de comunicações; publicações electrónicas descarregáveis;
hardware informático, aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou de
imagens; suportes de registo magnético; discos acústicos; equipamentos de processamento
de dados; software informático; software de comunicações; cartões de afiliação magnéticos, ópticos ou electrónicos; jogos de computador.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078427

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de redes comerciais em linha; serviços de publicidade, marketing e promoção para
empresas; compilação e sistematização de informações em bases de dados informáticas;
fornecimento de uma base de dados pesquisável em linha com oportunidades de emprego e
de carreira, bem como perguntas e respostas sobre empresas, emprego e profissões; fornecimento de informações e referências relativas a produtos, serviços, eventos e actividades;
organização e realização de feiras de emprego; serviços de colocação de emprego, serviços
de consultadoria de recursos humanos; serviços de pesquisas e inquéritos para negócios;
serviços de monitorização, nomeadamente localização de referências em linha para empresas, organizações, bem como assuntos de carácter profissional; promoção de produtos e
serviços de terceiros através de redes informáticas e de comunicações; facilitação da troca
e da venda de serviços e produtos de terceiros através de redes informáticas e de comunicações; serviços de lojas retalhistas em linha na área de suportes digitais, vestuário, calçado,
chapelaria, produtos de impressão, artigos de papelaria, acessórios de escritório, sacos, jogos, brinquedos e pinos; serviços de beneficência, nomeadamente sensibilização do público
relativamente a serviços beneficentes, serviços comunitários e actividades de voluntariado;
fornecimento de serviços e informações de redes profissionais em linha nos domínios do
emprego, recrutamento, recursos profissionais e listas de emprego; fornecimento de aconselhamento em linha interactivo sobre emprego; serviços de recrutamento e colocação; acolhimento de exposições, conferências, seminários e eventos de redes profissionais para fins
comerciais, consultadoria empresarial, desenvolvimento de negócios.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078428

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações, nomeadamente transmissão electrónica de dados, mensagens e informações entre computadores, dispositivos móveis e portáteis e dispositivos de
comunicações com e sem fios; serviços de telecomunicações, nomeadamente para permitir aos utilizadores transmitirem mensagens, comentários, conteúdos multimédia, vídeos,
filmes cinematográficos, filmes e fotografias, conteúdos de áudio, animação, gravuras,
imagens, textos, informações e outros conteúdos criados pelos utilizadores através de uma
rede informática mundial e de outras redes informáticas e de comunicações; fornecimento de ligações de comunicações em linha que transferem os utilizadores para outros sítios
web; fornecimento de fóruns, salas de conversação e quadros electrónicos de mensagens
em linha para os utilizadores afixarem, pesquisarem, visualizarem, partilharem, criticarem, classificarem e comentarem sobre assuntos do seu interesse; fornecimento de acesso a
bases de dados informáticas, electrónicas e em linha; serviços de difusão de áudio, textos,
vídeos e multimédia através de redes informáticas e de comunicações electrónicas, nomeadamente carregamento, exibição, apresentação, etiquetagem e transmissão electrónica de
dados, áudio e vídeos; fornecimento de acesso a bases de dados informáticas nos domínios
do entretenimento e da educação; fornecimento de acesso a bases de dados informáticas
no domínio das redes sociais; fornecimento de meios de telecomunicações que permitem a
partilha de blogues, fotografias, vídeos, «podcasts» (ficheiros de áudio) e outros materiais
audiovisuais; fornecimento de meios de telecomunicações que permitem a criação e a actualização de páginas Web electrónicas pessoais com conteúdos disponibilizados pelos utilizadores.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078429

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de educação e de divertimento; divulgação de informações e fornecimento, patrocínio e acolhimento de seminários, apresentações e grupos de discussão e fornecimento
de formação nos domínios do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional,
construção de relacionamentos, formação, recrutamento e contactos em rede; serviços de
edição electrónica para terceiros; serviços de edição electrónica e em linha; acolhimento
de exposições, conferências para fins culturais e educacionais; organização e realização de
eventos de educação e formação em linha, incluindo reuniões e seminários virtuais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078430

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços informáticos, nomeadamente hospedagem de recursos electrónicos para terceiros
destinados à organização e direcção de reuniões, eventos e debates interactivos, através
da Internet ou de outras redes de comunicações; hospedagem de comunidades virtuais
para os utilizadores registados organizarem grupos, eventos, participarem em debates,
agregarem informações e recursos e aderirem a redes sociais, profissionais e comunitárias; hospedagem em linha de conteúdos digitais; hospedagem de aplicações de software
informático de terceiros; hospedagem de um sítio Web interactivo e de software em linha
não-descarregável para carregamento, descarregamento, afixação, exibição, apresentação,
etiquetagem, partilha e transmissão de mensagens, comentários, conteúdos multimédia, vídeos, filmes cinematográficos, filmes, fotografias, conteúdos de áudio, animação, gravuras,
imagens, textos, informações e outros conteúdos criados pelos utilizadores; fornecimento
de um sítio Web com software não-descarregável nas áreas de redes empresariais e de
marketing, emprego, recrutamento, publicidade, marketing e promoção; fornecimento de
software não-descarregável que permite aos utilizadores procurar, localizar e comunicar
com outras pessoas através de redes de comunicações electrónicas para contactos em rede,
para realização de inquéritos e sondagens de opinião, para localizar referências em linha a
empresas, organizações, carreira e oportunidades de emprego e tópicos de negócios; fornecimento de bases de dados informáticas em linha e bases de dados pesquisáveis em linha
nas áreas de negócios e redes de contactos profissionais; serviços de provedores de serviços
de aplicação; fornecimento de informações de índices pesquisáveis e de bases de dados de
informação, incluindo textos, documentos electrónicos, bases de dados, gráficos e informação audiovisual, por meio de redes mundiais informáticas de informação ou outras redes
de comunicações; fornecimento de uso temporário de software não-descarregável; serviços
de informática sob a forma de páginas web personalizadas com informações definidas pelo
utilizador, perfis pessoais, áudio e imagens; pesquisa científica e industrial; programação
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de computadores; serviços informáticos, nomeadamente, serviços de informação personalizados em linha; fornecimento de uso de software; design e desenvolvimento de software
informático para terceiros; criação e manutenção sítios Web que fornecem uma comunidade em linha para publicidade e marketing; hospedagem de uma comunidade num sítio Web
em linha para utilizadores registados partilharem informações, fotografias, conteúdos de
áudio e vídeo e aderirem à comunicação e colaboração entre si, para formar grupos e participar em redes sociais.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078431

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

LinkedIn Corporation

地址 Endereço

:

2029 Stierlin Court, Mountain View, California, 94043, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Prestação de serviços pessoais e sociais destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos; serviços de apresentação e redes sociais; fornecimento de informações no domínio
do desenvolvimento pessoal, nomeadamente aperfeiçoamento pessoal, realização pessoal,
serviços beneficentes, filantrópicos, de voluntariado, públicos e comunitários e actividades
humanitárias; licenciamento de software informático e outras tecnologias.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078432

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

陳龍
CHAN LONG

地址 Endereço

:

澳門菜園通邊街22號新南大廈1樓E座

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

夾餅，雞蛋仔，麵包類，三文治。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

粉紅色。
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[210] 編號 N.º

:

N/078434

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

三六一度（福建）體育用品有限公司

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

地址 Endereço

:

中國福建省晉江市陳埭鎮江頭工業區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，
鞭和馬具。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078435

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

三六一度（福建）體育用品有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省晉江市陳埭鎮江頭工業區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078436

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

三六一度（福建）體育用品有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省晉江市陳埭鎮江頭工業區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

娛樂品，玩具，不屬別類的體育及運動用品，聖誕樹用裝飾品。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078437

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

三六一度（中國）有限公司

17793

地址 Endereço

:

中國福建省晉江市五里工業園區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘、陽傘及手杖，
鞭和馬具。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078438

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/29

[730] 申請人 Requerente

:

三六一度（中國）有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省晉江市五里工業園區

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

娛樂品，玩具，不屬別類的體育及運動用品，聖誕樹用裝飾品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078439

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

IGG SINGAPORE PTE. LTD.

:

16 Jalan Kilang Timor, #07-02 Redhill Forum, Singapore, 159308

地址 Endereço
國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

（在計算機網絡上）提供在綫遊戲。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078440

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30
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[730] 申請人 Requerente
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:

IGG SINGAPORE PTE. LTD.

地址 Endereço

:

16 Jalan Kilang Timor, #07-02 Redhill Forum, Singapore, 159308

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

（在計算機網絡上）提供在綫遊戲。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078441

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

湖南御家匯化妝品有限公司

地址 Endereço

:

中國長沙高新開發區麓谷大道662號軟件中心大樓1202號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

洗面奶、潔膚乳液、漂白鹽、護領膜、清潔用油、去污水、拋光製劑、上光劑、磨光用石頭、研磨
膏、化妝品用香料、香精油、美容面膜、成套化妝用具、化妝品、香水、防曬劑、化妝劑、防皺
霜、增白霜、口香水、香、動物用化妝品、空氣芳香劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078442

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

湖南御家匯化妝品有限公司

地址 Endereço

:

中國長沙高新開發區麓谷大道662號軟件中心大樓1202號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

戶外廣告、廣告傳播、廣告、廣告宣傳、電視廣告、數據通訊網絡上的在綫廣告、為零售目的在
通訊媒體上展示商品、廣告設計、廣告策劃、商業管理輔助、商業信息代理、商業管理和組織諮
詢、市場研究、為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）、特許經營的商業管理、進出
口代理、替他人推銷、市場營銷、人員招收、商業企業遷移、文秘、會計、自動售貨機出租、尋找
贊助。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078443

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30
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[730] 申請人 Requerente

:

湖南御家匯化妝品有限公司

地址 Endereço

:

中國長沙高新開發區麓谷大道662號軟件中心大樓1202號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

17795

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

洗面奶、潔膚乳液、漂白鹽、護領膜、清潔用油、去污水、拋光製劑、上光劑、磨光用石頭、研磨
膏、化妝品用香料、香精油、美容面膜、成套化妝用具、化妝品、香水、防曬劑、化妝劑、防皺
霜、增白霜、口香水、香、動物用化妝品、空氣芳香劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078444

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

湖南御家匯化妝品有限公司

地址 Endereço

:

中國長沙高新開發區麓谷大道662號軟件中心大樓1202號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

戶外廣告、廣告傳播、廣告、廣告宣傳、電視廣告、數據通訊網絡上的在綫廣告、為零售目的在
通訊媒體上展示商品、廣告設計、廣告策劃、商業管理輔助、商業信息代理、商業管理和組織諮
詢、市場研究、為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構）、特許經營的商業管理、進出
口代理、替他人推銷、市場營銷、人員招收、商業企業遷移、文秘、會計、自動售貨機出租、尋找
贊助。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/078449

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

Fidia Farmaceutici S.p.A.

地址 Endereço

:

Via Ponte della Fabbrica 3 A, I-35031 Abano Terme, Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para fins médicos; alimentos e
substâncias dietéticas para uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; matérias para
obturações dentárias, massas para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a
destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; medicamentos; produtos farmacêuticos para uso dermatológico e para a prevenção e tratamento de feridas, úlceras varicosas,
queimaduras e ferimentos; cremes, sprays, geles, pomadas e loções para a prevenção e tratamento de feridas, úlceras varicosas, queimaduras e ferimentos; gazes para pensos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/078454

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

統一藥品股份有限公司

:

中國台灣台北市松山區東興路8號7樓

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

PRESIDENT PHARMACEUTICAL CORPORATION
地址 Endereço

7F., No.8, Dongsing Rd., 105 Taipei, Taiwan, China
活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

乳液；化妝品；化妝水；身體滋潤霜；護手霜；化妝護膚品；化妝棉；美容護膚用面膜；護膚面
霜；卸妝乳液；太陽油；成套化妝用具；手修護霜；防皺霜；除皺霜；香水；香皂；沐浴乳。（全屬
第3類商品）

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

粉紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/078455

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

6

[511]

產品 Produtos

:

Metais comuns e suas ligas; materiais metálicos para construção; construções metálicas
transportáveis; materiais metálicos para carris de vias-férreas; cabos e fios metálicos não
eléctricos de metal comum; ferragens, pequenos artigos metálicos de quinquilharia; canos
e tubos de metal; cofres; artigos de metal comum não incluído noutras classes; minérios.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078456

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos
noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
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[540] 商標 Marca

17797

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078457

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos;
materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou
para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais
plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras, blocos
para impressoras.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078458

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

17

[511]

產品 Produtos

:

Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e artigos feitos nestas matérias e não incluídos
noutras classes; plásticos obtidos por extrusão para uso na manufactura; materiais para
embalagem, calafetagem e isolamento; tubos flexíveis, não metálicos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).
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[210] 編號 N.º

:

N/078459

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras classes; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e
bengalas; chicotes, arreios e selaria.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078460

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas
(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos para limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção de vidro usado na construção);
artigos de vidro, porcelana e faiança não incluídos noutras classes.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078461

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

[511]

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

24
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[511]

產品 Produtos

[540] 商標 Marca

:

17799

Tecidos e artigos têxteis, não incluídos noutras classes; cobertas para cama e mesa.

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078462

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

27

[511]

產品 Produtos

:

Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros materiais para revestimentos de soalhos; tapeçarias murais (sem ser em matérias têxteis).

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078463

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078464

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30
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[730] 申請人 Requerente

:
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新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e
sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078465

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078466

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Tabaco; artigos para fumadores; fósforos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).
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[210] 編號 N.º

:

N/078467

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078468

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Transportes; embalagem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens.

GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078469

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

17801
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078470

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços personalizados prestados por hotéis,
motéis e termas; condução de eventos e fornecimento de instalações para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, fornecimento de instalações para reuniões e banquetes;
serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
通知 Notificações

:

Castanho dourado (Pantone 874C).
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 «clube nocturno, serviços de termas», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º

:

N/078471

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços legais; serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas; serviços sociais e pessoais prestados por terceiros para solver necessidades de pessoas.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).
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[210] 編號 N.º

:

N/078472

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

17803

GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Tabaco; artigos para fumadores; fósforos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Castanho dourado (Pantone 874C).

[210] 編號 N.º

:

N/078473

[220] 申請日 Data de pedido

:

2013/08/30

[730] 申請人 Requerente

:

新葡京酒店管理股份有限公司
GRAND LISBOA - HOTÉIS E ADMINISTRAÇÃO, S.A.

地址 Endereço

:

Avenida de Lisboa, n.os 2 a 4, Ala Velha do Hotel Lisboa, 9º andar, Macau

國籍 Nacionalidade

:

根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços personalizados prestados por hotéis,
motéis, e termas; condução de eventos e fornecimento de instalações para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, fornecimento de instalações para reuniões e banquetes;
serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com o acima dito.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :
通知 Notificações

:

Castanho dourado (Pantone 874C).
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 «clube nocturno, serviços de termas», por pertencer a outra classe.

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示
向初級法院提起上訴。
Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
a seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM e de acordo
com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo
mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給
Concessão

編號
N.º
N/066591

註冊日期
Data de
registo
2013/10/10

批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

2013/10/10

張少華

34

Cheong Sio Wa
N/066592

2013/10/10

2013/10/10

張少華

34

Cheong Sio Wa
N/067688

2013/10/10

2013/10/10

KOWA COMPANY, LTD.

05

N/067689

2013/10/10

2013/10/10

KOWA COMPANY, LTD.

10

N/067710

2013/10/10

2013/10/10

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

35

N/067711

2013/10/10

2013/10/10

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

39

N/067712

2013/10/10

2013/10/10

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

41

N/067713

2013/10/10

2013/10/10

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

43

N/067714

2013/10/10

2013/10/10

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

44

N/067978

2013/10/10

2013/10/10

Davidoff & Cie SA

34

N/068397

2013/10/10

2013/10/10

Universal Entertainment Corporation

09

N/068864

2013/10/10

2013/10/10

Leepharm Enterprises Limited

05

N/068865

2013/10/10

2013/10/10

Leepharm Enterprises Limited

05

N/068866

2013/10/10

2013/10/10

Leepharm Enterprises Limited

05

N/068945

2013/10/10

2013/10/10

Davidoff & Cie SA

34

N/069080

2013/10/10

2013/10/10

Hung Win Trading Company Limited

05

N/069081

2013/10/10

2013/10/10

Hung Win Trading Company Limited

05

N/069082

2013/10/10

2013/10/10

Hung Win Trading Company Limited

05

N/069286

2013/10/10

2013/10/10

鼎源貿易一人有限公司

29

N/069536

2013/10/10

2013/10/10

君億集團有限公司

18

N/069537

2013/10/10

2013/10/10

君億集團有限公司

25

N/069552

2013/10/10

2013/10/10

SAKURAMASAMUNE CO., LTD.

33

N/069811

2013/10/10

2013/10/10

新余巿百樂工貿有限公司

30

N/069812

2013/10/10

2013/10/10

吳逢彰

25

N/069813

2013/10/10

2013/10/10

佛山市富奥斯門業製造有限公司

06

N/069814

2013/10/10

2013/10/10

佛山市捷順成隆門窗有限公司

06

N/069815

2013/10/10

2013/10/10

騰訊控股有限公司

09

TENCENT HOLDINGS LIMITED
N/069816

2013/10/10

2013/10/10

騰訊控股有限公司

41

TENCENT HOLDINGS LIMITED
N/069817

2013/10/10

2013/10/10

騰訊控股有限公司
TENCENT HOLDINGS LIMITED

42
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N.º

註冊日期
Data de
registo
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批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/069818

2013/10/10

2013/10/10

FAES FARMA, S.A.

05

N/069819

2013/10/10

2013/10/10

上海聚位網絡科技發展有限公司

09

N/069820

2013/10/10

2013/10/10

上海聚位網絡科技發展有限公司

16

N/069821

2013/10/10

2013/10/10

上海聚位網絡科技發展有限公司

41

N/069822

2013/10/10

2013/10/10

上海聚位網絡科技發展有限公司

42

N/069823

2013/10/10

2013/10/10

木林森股份有限公司

11

N/069824

2013/10/10

2013/10/10

木林森股份有限公司

11

N/069826

2013/10/10

2013/10/10

Parfums Christian Dior

03

N/069827

2013/10/10

2013/10/10

AEVISO TECHNOLOGY CO., LTD.

30

N/069828

2013/10/10

2013/10/10

SYSMEX CORPORATION

01

N/069829

2013/10/10

2013/10/10

SYSMEX CORPORATION

05

N/069830

2013/10/10

2013/10/10

SYSMEX CORPORATION

09

N/069831

2013/10/10

2013/10/10

SYSMEX CORPORATION

10

N/069832

2013/10/10

2013/10/10

SYSMEX CORPORATION

01

N/069833

2013/10/10

2013/10/10

SYSMEX CORPORATION

05

N/069834

2013/10/10

2013/10/10

SYSMEX CORPORATION

09

N/069835

2013/10/10

2013/10/10

SYSMEX CORPORATION

10

N/069836

2013/10/10

2013/10/10

外交部釣魚台賓館管理局

30

A D M I N I S T R AT I O N O F D I AOY U TA I S TAT E
G U E S T H O U S E O F T H E M I N I S T RY O F F O R E I G N
AFFAIRS
N/069837

2013/10/10

2013/10/10

外交部釣魚台賓館管理局

34

A D M I N I S T R AT I O N O F D I AOY U TA I S TAT E
G U E S T H O U S E O F T H E M I N I S T RY O F F O R E I G N
AFFAIRS
N/069838

2013/10/10

2013/10/10

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

32

N/069839

2013/10/10

2013/10/10

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/069840

2013/10/10

2013/10/10

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

32

N/069841

2013/10/10

2013/10/10

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/069842

2013/10/10

2013/10/10

Wyeth LLC

05

N/069843

2013/10/10

2013/10/10

Cartier International AG

14

N/069844

2013/10/10

2013/10/10

Cartier International AG

40

N/069845

2013/10/10

2013/10/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

N/069846

2013/10/10

2013/10/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

N/069847

2013/10/10

2013/10/10

De Beers Centenary AG

14

N/069848

2013/10/10

2013/10/10

De Beers Centenary AG

42
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N/069849

2013/10/10

2013/10/10

HERMES INTERNATIONAL

06

N/069850

2013/10/10

2013/10/10

HERMES INTERNATIONAL

18

N/069851

2013/10/10

2013/10/10

HERMES INTERNATIONAL

25

N/069852

2013/10/10

2013/10/10

3M COMPANY

10

N/069853

2013/10/10

2013/10/10

利榮建築工程有限公司

37

N/069855

2013/10/10

2013/10/10

樂寶健康有限公司

05

Noble Health Company Limited
N/069856

2013/10/10

2013/10/10

樂寶健康有限公司

35

Noble Health Company Limited
N/069857

2013/10/10

2013/10/10

WH Smith Retail Holdings Limited

09

N/069858

2013/10/10

2013/10/10

WH Smith Retail Holdings Limited

28

N/069859

2013/10/10

2013/10/10

WH Smith Retail Holdings Limited

16

N/069860

2013/10/10

2013/10/10

WH Smith Retail Holdings Limited

35

N/069861

2013/10/10

2013/10/10

Chopard International SA

14

N/069862

2013/10/10

2013/10/10

COMPAGNIE GERVAIS DANONE

29

N/069863

2013/10/10

2013/10/10

COMPAGNIE GERVAIS DANONE

29

N/069864

2013/10/10

2013/10/10

COMPAGNIE GERVAIS DANONE

29

N/069865

2013/10/10

2013/10/10

Cartier International AG

14

N/069866

2013/10/10

2013/10/10

Cartier International AG

35

N/069867

2013/10/10

2013/10/10

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

09

Corporation)
N/069868

2013/10/10

2013/10/10

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

16

Corporation)
N/069869

2013/10/10

2013/10/10

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

35

Corporation)
N/069870

2013/10/10

2013/10/10

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

41

Corporation)
N/069871

2013/10/10

2013/10/10

Apple Inc.

09

N/069872

2013/10/10

2013/10/10

Apple Inc.

35

N/069873

2013/10/10

2013/10/10

Gulfstream Aerospace Corporation

12

N/069874

2013/10/10

2013/10/10

Gulfstream Aerospace Corporation

12

N/069875

2013/10/10

2013/10/10

Gulfstream Aerospace Corporation

12

N/069876

2013/10/10

2013/10/10

Gulfstream Aerospace Corporation

12

N/069877

2013/10/10

2013/10/10

Gulfstream Aerospace Corporation

12

N/069878

2013/10/10

2013/10/10

Gulfstream Aerospace Corporation

12

N/069879

2013/10/10

2013/10/10

Gulfstream Aerospace Corporation

12
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N/069880

2013/10/10

2013/10/10

Gulfstream Aerospace Corporation

12

N/069881

2013/10/10

2013/10/10

Thai Storage Battery Public Company Limited

09

N/069882

2013/10/10

2013/10/10

Cintas Holdings LLC

18

N/069883

2013/10/10

2013/10/10

Cintas Holdings LLC

25

N/069884

2013/10/10

2013/10/10

Cintas Holdings LLC

35

N/069885

2013/10/10

2013/10/10

Cintas Holdings LLC

37

N/069886

2013/10/10

2013/10/10

Cintas Holdings LLC

42

N/069887

2013/10/10

2013/10/10

Cintas Holdings LLC

45

N/069888

2013/10/10

2013/10/10

Cintas Holdings LLC

18

N/069889

2013/10/10

2013/10/10

Cintas Holdings LLC

25

N/069890

2013/10/10

2013/10/10

Cintas Holdings LLC

35

N/069891

2013/10/10

2013/10/10

Cintas Holdings LLC

37

N/069892

2013/10/10

2013/10/10

Cintas Holdings LLC

42

N/069893

2013/10/10

2013/10/10

Cintas Holdings LLC

45

N/069894

2013/10/10

2013/10/10

彩豐行有限公司

03

N/069895

2013/10/10

2013/10/10

彩豐行有限公司

35

N/069896

2013/10/10

2013/10/10

普瑞美酒業品牌有限公司

33

PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD
N/069897

2013/10/10

2013/10/10

普瑞美酒業品牌有限公司

33

PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD
N/069898

2013/10/10

2013/10/10

普瑞美酒業品牌有限公司

33

PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD
N/069899

2013/10/10

2013/10/10

普瑞美酒業品牌有限公司

33

PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD
N/069901

2013/10/10

2013/10/10

普瑞美酒業品牌有限公司

33

PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD
N/069902

2013/10/10

2013/10/10

普瑞美酒業品牌有限公司

33

PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD
N/069903

2013/10/10

2013/10/10

普瑞美酒業品牌有限公司

33

PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD
N/069904

2013/10/10

2013/10/10

普瑞美酒業品牌有限公司

33

PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD
N/069905

2013/10/10

2013/10/10

普瑞美酒業品牌有限公司

33

PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD
N/069906

2013/10/10

2013/10/10

普瑞美酒業品牌有限公司

33

PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD
N/069915

2013/10/10

2013/10/10

American International Group, Inc.

36
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N/069916

2013/10/10

2013/10/10

American International Group, Inc.

36

N/069917

2013/10/10

2013/10/10

K I R I N K A BU S H I K I K A I S H A (a l s o t ra d i n g a s K I R I N

30

Company, Limited)
N/069918

2013/10/10

2013/10/10

K I R I N K A BU S H I K I K A I S H A (a l s o t ra d i n g a s K I R I N

32

Company, Limited)
N/069919

2013/10/10

2013/10/10

K I R I N K A BU S H I K I K A I S H A (a l s o t ra d i n g a s K I R I N

30

Company, Limited)
N/069920

2013/10/10

2013/10/10

K I R I N K A BU S H I K I K A I S H A (a l s o t ra d i n g a s K I R I N

32

Company, Limited)
N/069921

2013/10/10

2013/10/10

K I R I N K A BU S H I K I K A I S H A (a l s o t ra d i n g a s K I R I N

30

Company, Limited)
N/069922

2013/10/10

2013/10/10

K I R I N K A BU S H I K I K A I S H A (a l s o t ra d i n g a s K I R I N

32

Company, Limited)
N/069923

2013/10/10

2013/10/10

和基國際有限公司

09

Work International Limited
N/069924

2013/10/10

2013/10/10

Caesars License Company, LLC

41

N/069925

2013/10/10

2013/10/10

Caesars License Company, LLC

43

N/069926

2013/10/10

2013/10/10

Caesars World, Inc.

25

N/069927

2013/10/10

2013/10/10

Caesars World, Inc.

28

N/069928

2013/10/10

2013/10/10

Caesars World, Inc.

35

N/069929

2013/10/10

2013/10/10

Caesars World, Inc.

41

N/069930

2013/10/10

2013/10/10

Caesars World, Inc.

43

N/069931

2013/10/10

2013/10/10

Caesars World, Inc.

35

N/069932

2013/10/10

2013/10/10

Caesars World, Inc.

43

N/069933

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069934

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069935

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069936

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069937

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069938

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069939

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069940

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069941

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069942

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069943

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069944

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36
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N/069945

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069946

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069947

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069948

2013/10/10

2013/10/10

永亨銀行股份有限公司

36

N/069949

2013/10/10

2013/10/10

IGT

28

N/069950

2013/10/10

2013/10/10

IGT

28

N/069951

2013/10/10

2013/10/10

IGT

28

N/069952

2013/10/10

2013/10/10

龍天有限公司

29

N/069953

2013/10/10

2013/10/10

龍天有限公司

35

N/069954

2013/10/10

2013/10/10

Hedgren Creations N.V.

18

N/069955

2013/10/10

2013/10/10

Exxon Mobil Corporation

35

N/069956

2013/10/10

2013/10/10

Exxon Mobil Corporation

35

N/069957

2013/10/10

2013/10/10

Smart Bar USA LLC

09

N/069958

2013/10/10

2013/10/10

Caesars World, Inc.

28

N/069960

2013/10/10

2013/10/10

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

41

N/069961

2013/10/10

2013/10/10

WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

43

N/069962

2013/10/10

2013/10/10

OROBIANCO SRL

29

N/069963

2013/10/10

2013/10/10

OROBIANCO SRL

30

N/069964

2013/10/10

2013/10/10

OROBIANCO SRL

32

N/069965

2013/10/10

2013/10/10

OROBIANCO SRL

33

N/069966

2013/10/10

2013/10/10

OROBIANCO SRL

35

N/069967

2013/10/10

2013/10/10

OROBIANCO SRL

43

N/069968

2013/10/10

2013/10/10

Hedgren Creations N.V.

25

N/069969

2013/10/10

2013/10/10

Vivo Per Lei, Inc.

03

N/069970

2013/10/10

2013/10/10

Vivo Per Lei, Inc.

03

N/069971

2013/10/10

2013/10/10

秀集團有限公司

35

N/069972

2013/10/10

2013/10/10

秀集團有限公司

39

N/069973

2013/10/10

2013/10/10

秀集團有限公司

41

N/069974

2013/10/10

2013/10/10

澳門卷風記食品有限公司

30

N/069975

2013/10/10

2013/10/10

MARS, INCORPORATED

31

N/069976

2013/10/10

2013/10/10

GLAXO GROUP LIMITED

05

N/069977

2013/10/10

2013/10/10

GLAXO GROUP LIMITED

05

N/069978

2013/10/10

2013/10/10

RUSSO PAOLA, ROSA, MARIA

35

N/069979

2013/10/10

2013/10/10

御珍閣TREASURE COURT

35
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2013/10/10

靈智系統顧問有限公司

09

IBS RESEARCH LIMITED
N/069981

2013/10/10

2013/10/10

靈智系統顧問有限公司

35

IBS RESEARCH LIMITED
N/069982

2013/10/10

2013/10/10

博思創意有限公司

14

IDEEMAXE CREATIVE LIMITED
N/069983

2013/10/10

2013/10/10

博思創意有限公司

35

IDEEMAXE CREATIVE LIMITED
N/069984

2013/10/10

2013/10/10

博思創意有限公司

14

IDEEMAXE CREATIVE LIMITED
N/069985

2013/10/10

2013/10/10

博思創意有限公司

35

IDEEMAXE CREATIVE LIMITED
N/069986

2013/10/10

2013/10/10

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

05

N/069987

2013/10/10

2013/10/10

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

05

N/069988

2013/10/10

2013/10/10

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

05

N/069989

2013/10/10

2013/10/10

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.

05

N/069990

2013/10/10

2013/10/10

中國（澳門）綜合發展研究中心

41

N/069991

2013/10/10

2013/10/10

聯合（集團）投資有限公司

03

Union (Group) Investment Limited
N/069992

2013/10/10

2013/10/10

聯合（集團）投資有限公司

10

Union (Group) Investment Limited
N/069993

2013/10/10

2013/10/10

聯合（集團）投資有限公司

44

Union (Group) Investment Limited
N/069994

2013/10/10

2013/10/10

聯合（集團）投資有限公司

44

Union (Group) Investment Limited
N/069995

2013/10/10

2013/10/10

聯合（集團）投資有限公司

10

Union (Group) Investment Limited
N/069996

2013/10/10

2013/10/10

聯合（集團）投資有限公司

44

Union (Group) Investment Limited
N/069997

2013/10/10

2013/10/10

聯合（集團）投資有限公司

44

Union (Group) Investment Limited
N/069998

2013/10/10

2013/10/10

江蘇淘鏡有限公司

09

N/069999

2013/10/10

2013/10/10

江蘇淘鏡有限公司

35

N/070000

2013/10/10

2013/10/10

湖南上域玉竹有限公司

05

N/070001

2013/10/10

2013/10/10

思博牙科集團（澳門）有限公司

10

N/070002

2013/10/10

2013/10/10

思博牙科集團（澳門）有限公司

44

N/070003

2013/10/10

2013/10/10

思博牙科集團（澳門）有限公司

44

N/070004

2013/10/10

2013/10/10

思博牙科集團（澳門）有限公司

44
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N/070005

2013/10/10

2013/10/10

TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/070006

2013/10/10

2013/10/10

TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/070007

2013/10/10

2013/10/10

Heisenport, Inc.

18

N/070008

2013/10/10

2013/10/10

Heisenport, Inc.

25

N/070009

2013/10/10

2013/10/10

Heisenport, Inc.

18

N/070010

2013/10/10

2013/10/10

Heisenport, Inc.

25

N/070011

2013/10/10

2013/10/10

Heisenport, Inc.

18

N/070012

2013/10/10

2013/10/10

Heisenport, Inc.

25

N/070013

2013/10/10

2013/10/10

Heisenport, Inc.

18

N/070014

2013/10/10

2013/10/10

Heisenport, Inc.

25

N/070015

2013/10/10

2013/10/10

Shinola/Detroit, LLC

14

N/070017

2013/10/10

2013/10/10

Hiroshi TAKAMI

03

N/070018

2013/10/10

2013/10/10

Hiroshi TAKAMI

05

N/070019

2013/10/10

2013/10/10

Hiroshi TAKAMI

29

N/070020

2013/10/10

2013/10/10

Hiroshi TAKAMI

35

N/070021

2013/10/10

2013/10/10

Hiroshi TAKAMI

44

N/070022

2013/10/10

2013/10/10

BRF Brasil Foods S.A.

29

N/070023

2013/10/10

2013/10/10

BRF Brasil Foods S.A.

30

N/070024

2013/10/10

2013/10/10

BRF Brasil Foods S.A.

29

N/070025

2013/10/10

2013/10/10

BRF Brasil Foods S.A.

30

N/070026

2013/10/10

2013/10/10

Hyatt International Corporation

43

N/070027

2013/10/10

2013/10/10

Standard Textile Co., Inc.

24

N/070028

2013/10/10

2013/10/10

Portigon AG

35

N/070029

2013/10/10

2013/10/10

Portigon AG

36

N/070030

2013/10/10

2013/10/10

Portigon AG

38

N/070031

2013/10/10

2013/10/10

Portigon AG

42

N/070032

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

03

N/070033

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

07

N/070034

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

08

N/070035

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

09

N/070036

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

11

N/070037

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

12

N/070038

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

14

N/070039

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

16
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N/070040

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

18

N/070041

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

20

N/070042

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

21

N/070043

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

22

N/070044

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

25

N/070045

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

28

N/070046

2013/10/10

2013/10/10

Dr. Ing h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

34

N/070047

2013/10/10

2013/10/10

株式會社 CJ E&M

38

CJ E&M Corporation
N/070048

2013/10/10

2013/10/10

株式會社 CJ E&M

41

CJ E&M Corporation
N/070049

2013/10/10

2013/10/10

Sowind SA

14

N/070050

2013/10/10

2013/10/10

Sowind SA

14

N/070051

2013/10/10

2013/10/10

Sowind SA

14

N/070052

2013/10/10

2013/10/10

Sowind SA

14

N/070053

2013/10/10

2013/10/10

Sowind SA

14

N/070054

2013/10/10

2013/10/10

Sowind SA

14

N/070055

2013/10/10

2013/10/10

Richemont International SA

14

N/070056

2013/10/10

2013/10/10

Thong Sia Watch Company Limited

35

N/070057

2013/10/10

2013/10/10

Richemont International SA

14

N/070058

2013/10/10

2013/10/10

建昌盛海味有限公司

29

N/070059

2013/10/10

2013/10/10

建昌盛海味有限公司

30

N/070060

2013/10/10

2013/10/10

建昌盛海味有限公司

31

N/070061

2013/10/10

2013/10/10

建昌盛海味有限公司

32

N/070062

2013/10/10

2013/10/10

梁振強

35

Leong António Chan Keong
N/070063

2013/10/10

2013/10/10

梁振強

37

Leong António Chan Keong
N/070064

2013/10/10

2013/10/10

MPayMe Ltd.

36

N/070065

2013/10/10

2013/10/10

MPayMe Ltd.

38

N/070066

2013/10/10

2013/10/10

MPayMe Ltd.

42

N/070067

2013/10/10

2013/10/10

MPayMe Ltd.

36

N/070068

2013/10/10

2013/10/10

MPayMe Ltd.

38

N/070069

2013/10/10

2013/10/10

MPayMe Ltd.

42

N/070070

2013/10/10

2013/10/10

MPayMe Ltd.

36
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N/070071

2013/10/10

2013/10/10

MPayMe Ltd.

38

N/070072

2013/10/10

2013/10/10

MPayMe Ltd.

42

N/070073

2013/10/10

2013/10/10

MPayMe Ltd.

36

N/070074

2013/10/10

2013/10/10

MPayMe Ltd.

38

N/070075

2013/10/10

2013/10/10

MPayMe Ltd.

42

N/070076

2013/10/10

2013/10/10

豪斯雪本有限两合公司

03

Haus Schaeben GmbH & Co. KG
N/070077

2013/10/10

2013/10/10

Transcity Pty Ltd

09

N/070078

2013/10/10

2013/10/10

Transcity Pty Ltd

39

N/070080

2013/10/10

2013/10/10

Starbucks Corporation

29

N/070082

2013/10/10

2013/10/10

Bliss World LLC

03

N/070083

2013/10/10

2013/10/10

Bliss World LLC

44

N/070084

2013/10/10

2013/10/10

中訊網絡電子科技有限公司

35

N/070085

2013/10/10

2013/10/10

中訊網絡電子科技有限公司

36

N/070086

2013/10/10

2013/10/10

中訊網絡電子科技有限公司

38

N/070087

2013/10/10

2013/10/10

中訊網絡電子科技有限公司

42

N/070088

2013/10/10

2013/10/10

Geneve Holdings Sdn. Bhd.

14

N/070089

2013/10/10

2013/10/10

Acne Studios AB

09

N/070090

2013/10/10

2013/10/10

Acne Studios AB

18

N/070091

2013/10/10

2013/10/10

Acne Studios AB

25

N/070092

2013/10/10

2013/10/10

騰訊控股有限公司

09

TENCENT HOLDINGS LIMITED
N/070093

2013/10/10

2013/10/10

騰訊控股有限公司

35

TENCENT HOLDINGS LIMITED
N/070094

2013/10/10

2013/10/10

騰訊控股有限公司

41

TENCENT HOLDINGS LIMITED
N/070095

2013/10/10

2013/10/10

騰訊控股有限公司

42

TENCENT HOLDINGS LIMITED
N/070096

2013/10/10

2013/10/10

中山市中智藥業集團有限公司

05

N/070097

2013/10/10

2013/10/10

同文同種股份有限公司

30

N/070098

2013/10/10

2013/10/10

Signum International S.à.r.l. Luxembourg, Luzern Branch

41

N/070100

2013/10/10

2013/10/10

生命營養科學（澳門）有限公司

29

N/070102

2013/10/10

2013/10/10

生命營養科學（澳門）有限公司

29

N/070103

2013/10/10

2013/10/10

Bevtech Limited

29

N/070104

2013/10/10

2013/10/10

IGT

28

N/070105

2013/10/10

2013/10/10

IGT

28
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N/070106

2013/10/10

2013/10/10

TONGYANG LIFE SCIENCE CORP.

03

N/070107

2013/10/10

2013/10/10

思博牙科集團（澳門）有限公司

10

N/070108

2013/10/10

2013/10/10

梁偉權

14

Leong Wai Kun
N/070109

2013/10/10

2013/10/10

梁偉權

35

Leong Wai Kun
N/070111

2013/10/10

2013/10/10

黃士誠

05

N/070112

2013/10/10

2013/10/10

黃士誠

29

N/070113

2013/10/10

2013/10/10

黃士誠

43

N/070114

2013/10/10

2013/10/10

俏江南股份有限公司

16

N/070115

2013/10/10

2013/10/10

俏江南股份有限公司

25

N/070116

2013/10/10

2013/10/10

俏江南股份有限公司

29

N/070117

2013/10/10

2013/10/10

俏江南股份有限公司

30

N/070118

2013/10/10

2013/10/10

俏江南股份有限公司

31

N/070119

2013/10/10

2013/10/10

俏江南股份有限公司

32

N/070120

2013/10/10

2013/10/10

俏江南股份有限公司

33

N/070121

2013/10/10

2013/10/10

俏江南股份有限公司

35

N/070122

2013/10/10

2013/10/10

俏江南股份有限公司

43

N/070123

2013/10/10

2013/10/10

蘭門化妝品（上海）有限公司

03

N/070124

2013/10/10

2013/10/10

金世紀糖果製造有限公司

30

NICKO JEEP MANUFACTURE SDN BHD
N/070131

2013/10/10

2013/10/10

The Coca-Cola Company

30

N/070132

2013/10/10

2013/10/10

The Coca-Cola Company

32

N/070133

2013/10/10

2013/10/10

The Coca-Cola Company

30

N/070134

2013/10/10

2013/10/10

The Coca-Cola Company

32

N/070135

2013/10/10

2013/10/10

OutDry Technologies Corporation

09

N/070136

2013/10/10

2013/10/10

OutDry Technologies Corporation

18

N/070137

2013/10/10

2013/10/10

OutDry Technologies Corporation

24

N/070138

2013/10/10

2013/10/10

OutDry Technologies Corporation

25

N/070139

2013/10/10

2013/10/10

廈門茶葉進出口有限公司

30

XIAMEN TEA IMP. & EXP. CO., LTD.
N/070140

2013/10/10

2013/10/10

Indochine Media Ventures Pte. Ltd.

16

N/070141

2013/10/10

2013/10/10

Indochine Media Ventures Pte. Ltd.

16

N/070142

2013/10/10

2013/10/10

吉力貝糖果公司

30

JELLY BELLY CANDY COMPANY
N/070143

2013/10/10

2013/10/10

Gulfstream Aerospace Corporation

41
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N/070144

2013/10/10

2013/10/10

Gulfstream Aerospace Corporation

42

N/070145

2013/10/10

2013/10/10

廣州康和藥業(香港)有限公司

05

N/070146

2013/10/10

2013/10/10

Société Civile d’Exploitation Agricole du Chateau Daugay

33

N/070147

2013/10/10

2013/10/10

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/070148

2013/10/10

2013/10/10

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/070149

2013/10/10

2013/10/10

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/070150

2013/10/10

2013/10/10

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

18

N/070151

2013/10/10

2013/10/10

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

25

N/070152

2013/10/10

2013/10/10

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

26

N/070153

2013/10/10

2013/10/10

Cantor Fitzgerald Securities

41

N/070158

2013/10/10

2013/10/10

惠州市廚易智能科技有限公司

11

N/070159

2013/10/10

2013/10/10

惠州市廚易智能科技有限公司

20

N/070160

2013/10/10

2013/10/10

惠州市廚易智能科技有限公司

35

N/070161

2013/10/10

2013/10/10

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor

12

Corporation)
N/070162

2013/10/10

2013/10/10

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor

12

Corporation)
N/070163

2013/10/10

2013/10/10

The Cartoon Network, Inc.

09

N/070164

2013/10/10

2013/10/10

The Cartoon Network, Inc.

41

N/070165

2013/10/10

2013/10/10

The Cartoon Network, Inc.

09

N/070166

2013/10/10

2013/10/10

The Cartoon Network, Inc.

41

N/070167

2013/10/10

2013/10/10

Arcadis N.V.

35

N/070168

2013/10/10

2013/10/10

Arcadis N.V.

37

N/070169

2013/10/10

2013/10/10

Arcadis N.V.

40

N/070170

2013/10/10

2013/10/10

Arcadis N.V.

42

N/070171

2013/10/10

2013/10/10

Arcadis N.V.

35

N/070172

2013/10/10

2013/10/10

Arcadis N.V.

37

N/070173

2013/10/10

2013/10/10

Arcadis N.V.

40

N/070174

2013/10/10

2013/10/10

Arcadis N.V.

42

N/070176

2013/10/10

2013/10/10

Cantor Fitzgerald Securities

41

N/070177

2013/10/10

2013/10/10

楊炳瑞

21

N/070178

2013/10/10

2013/10/10

楊炳瑞

21

N/070179

2013/10/10

2013/10/10

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/070180

2013/10/10

2013/10/10

Nissin Meat Products, Co., Ltd.

29

N/070182

2013/10/10

2013/10/10

Cipla Limited

03
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N/070183

2013/10/10

2013/10/10

Cipla Limited

05

N/070184

2013/10/10

2013/10/10

Glasstique (Hong Kong) Limited

09

N/070185

2013/10/10

2013/10/10

Glasstique (Hong Kong) Limited

35

N/070186

2013/10/10

2013/10/10

Glasstique (Hong Kong) Limited

44

N/070187

2013/10/10

2013/10/10

Esprit International

18

N/070188

2013/10/10

2013/10/10

Esprit International

18

N/070189

2013/10/10

2013/10/10

Esprit International

25

N/070190

2013/10/10

2013/10/10

Esprit International

25

N/070191

2013/10/10

2013/10/10

Cipla Limited

09

N/070192

2013/10/10

2013/10/10

Cipla Limited

10

N/070193

2013/10/10

2013/10/10

Cipla Limited

35

N/070194

2013/10/10

2013/10/10

Cipla Limited

44

N/070195

2013/10/10

2013/10/10

Comité International Olympique

35

N/070196

2013/10/10

2013/10/10

Comité International Olympique

41

N/070197

2013/10/10

2013/10/10

Comité International Olympique

35

N/070198

2013/10/10

2013/10/10

Comité International Olympique

41

N/070199

2013/10/10

2013/10/10

Comité International Olympique

41

N/070200

2013/10/10

2013/10/10

Comité International Olympique

35

N/070201

2013/10/10

2013/10/10

山東海之寶海洋科技有限公司

29

N/070202

2013/10/10

2013/10/10

MCM Holding AG

03

N/070203

2013/10/10

2013/10/10

MCM Holding AG

09

N/070204

2013/10/10

2013/10/10

MCM Holding AG

14

N/070205

2013/10/10

2013/10/10

MCM Holding AG

18

N/070206

2013/10/10

2013/10/10

MCM Holding AG

25

N/070208

2013/10/10

2013/10/10

Pfizer Inc.

05

N/070209

2013/10/10

2013/10/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

N/070210

2013/10/10

2013/10/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

N/070211

2013/10/10

2013/10/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

N/070212

2013/10/10

2013/10/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

N/070213

2013/10/10

2013/10/10

FLAMOR di BRUNO Giovanna Flavia

25

N/070214

2013/10/10

2013/10/10

FLAMOR di BRUNO Giovanna Flavia

25

N/070215

2013/10/10

2013/10/10

深圳市金聲原科技有限公司

33

ShenZhen Fly Wealth Industrial Ltd.
N/070216

2013/10/10

2013/10/10

德昌洋行有限公司

35
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N/070217

2013/10/10

2013/10/10

德昌洋行有限公司

35

N/070218

2013/10/10

2013/10/10

德昌洋行有限公司

35

N/070219

2013/10/10

2013/10/10

Momentive Performance Materials Inc.

01

N/070220

2013/10/10

2013/10/10

百潤投資有限公司

43

N/070223

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

09

N/070224

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

11

N/070225

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

37

N/070226

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

09

N/070227

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

11

N/070228

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

37

N/070229

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

09

N/070230

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

11

N/070231

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

37

N/070232

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

11

N/070233

2013/10/10

2013/10/10

SanDisk Corporation

09

N/070234

2013/10/10

2013/10/10

L & M Swiss Watch Limited

14

N/070235

2013/10/10

2013/10/10

澳門中旅 （國際）酒店管理有限公司

35

Macau CTS Hotel Management (International) Ltd.
N/070236

2013/10/10

2013/10/10

澳門中旅 （國際）酒店管理有限公司

43

Macau CTS Hotel Management (International) Ltd.
N/070237

2013/10/10

2013/10/10

澳門中旅 （國際）酒店管理有限公司

35

Macau CTS Hotel Management (International) Ltd.
N/070238

2013/10/10

2013/10/10

澳門中旅 （國際）酒店管理有限公司

43

Macau CTS Hotel Management (International) Ltd.
N/070239

2013/10/10

2013/10/10

澳門中旅 （國際）酒店管理有限公司

35

Macau CTS Hotel Management (International) Ltd.
N/070240

2013/10/10

2013/10/10

澳門中旅 （國際）酒店管理有限公司

43

Macau CTS Hotel Management (International) Ltd.
N/070241

2013/10/10

2013/10/10

澳門中旅 （國際）酒店管理有限公司

43

Macau CTS Hotel Management (International) Ltd.
N/070242

2013/10/10

2013/10/10

澳門中旅 （國際）酒店管理有限公司

43

Macau CTS Hotel Management (International) Ltd.
N/070243

2013/10/10

2013/10/10

澳門中旅 （國際）酒店管理有限公司

43

Macau CTS Hotel Management (International) Ltd.
N/070244

2013/10/10

2013/10/10

澳門中旅 （國際）酒店管理有限公司

43

Macau CTS Hotel Management (International) Ltd.
N/070245

2013/10/10

2013/10/10

唐飛雁

14
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2013/10/10

遼寧道光廿五集團滿族釀酒有限責任公司

33

MAN NATIONALITY LIQUOR CO., LTD. OF LIAONING
DAOGUANG 25 GROUP
N/070247

2013/10/10

2013/10/10

Chen Hung Chun, Fiona

35

N/070248

2013/10/10

2013/10/10

Chen Hung Chun, Fiona

14

N/070249

2013/10/10

2013/10/10

Chen Hung Chun, Fiona

16

N/070250

2013/10/10

2013/10/10

Chen Hung Chun, Fiona

18

N/070251

2013/10/10

2013/10/10

Chen Hung Chun, Fiona

21

N/070252

2013/10/10

2013/10/10

Chen Hung Chun, Fiona

25

N/070253

2013/10/10

2013/10/10

Chen Hung Chun, Fiona

28

N/070254

2013/10/10

2013/10/10

許嘉蘭

30

HOI KA LAN
N/070255

2013/10/10

2013/10/10

CARRERA Y CARRERA, S.A.

35

N/070256

2013/10/10

2013/10/10

Starbucks (HK) Limited

09

N/070257

2013/10/10

2013/10/10

Starbucks (HK) Limited

16

N/070258

2013/10/10

2013/10/10

Starbucks (HK) Limited

35

N/070259

2013/10/10

2013/10/10

Starbucks (HK) Limited

38

N/070260

2013/10/10

2013/10/10

Starbucks (HK) Limited

41

N/070261

2013/10/10

2013/10/10

Starbucks (HK) Limited

42

N/070262

2013/10/10

2013/10/10

RAZBABY INNOVATIVE BABY PRODUCTS, INC.

10

N/070263

2013/10/10

2013/10/10

Po Wo Tong Medicine Factory Limited

03

N/070264

2013/10/10

2013/10/10

Po Wo Tong Medicine Factory Limited

29

N/070265

2013/10/10

2013/10/10

Po Wo Tong Medicine Factory Limited

30

N/070266

2013/10/10

2013/10/10

Po Wo Tong Medicine Factory Limited

32

N/070267

2013/10/10

2013/10/10

Po Wo Tong Medicine Factory Limited

35

N/070268

2013/10/10

2013/10/10

黃約翰

29

WONG JOHN
N/070269

2013/10/10

2013/10/10

黃約翰

29

WONG JOHN
N/070278

2013/10/10

2013/10/10

晉思有限公司

42

M. ARTHUR GENSLER JR. & ASSOCIATES, INC.
N/070279

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

05

N/070280

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

29

N/070281

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

30

N/070282

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

32

N/070283

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

05
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N/070284

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

29

N/070285

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

30

N/070286

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

32

N/070287

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

05

N/070288

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

29

N/070289

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

30

N/070290

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

32

N/070291

2013/10/10

2013/10/10

PF PRISM C.V.

05

N/070292

2013/10/10

2013/10/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

N/070293

2013/10/10

2013/10/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

N/070294

2013/10/10

2013/10/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

N/070295

2013/10/10

2013/10/10

鄺瑩瀅

18

Kuang YingYing
N/070296

2013/10/10

2013/10/10

財團法人台灣必安研究所

05

Brion Research Institute of Taiwan
N/070297

2013/10/10

2013/10/10

Best Western International, Inc.

43

N/070298

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

09

N/070299

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

11

N/070300

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

11

N/070301

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

11

N/070302

2013/10/10

2013/10/10

CARRERA Y CARRERA, S.A.

14

N/070303

2013/10/10

2013/10/10

CARRERA Y CARRERA, S.A.

35

N/070304

2013/10/10

2013/10/10

MHCS

33

N/070305

2013/10/10

2013/10/10

COINTREAU

33

N/070306

2013/10/10

2013/10/10

JBA Consulting Engineers Pty Ltd

42

N/070307

2013/10/10

2013/10/10

JBA Consulting Engineers Pty Ltd

37

N/070308

2013/10/10

2013/10/10

天利藥業國際有限公司

05

Tin Lee Medicine International Limited
N/070309

2013/10/10

2013/10/10

中山市瀛海長天進出口有限公司

30

N/070310

2013/10/10

2013/10/10

廣州紫和堂鄧老養生食品連鎖有限公司

05

N/070311

2013/10/10

2013/10/10

廣州紫和堂鄧老養生食品連鎖有限公司

30

N/070312

2013/10/10

2013/10/10

廣州紫和堂鄧老養生食品連鎖有限公司

32

N/070313

2013/10/10

2013/10/10

廣州紫和堂鄧老養生食品連鎖有限公司

35

N/070314

2013/10/10

2013/10/10

廣州紫和堂鄧老養生食品連鎖有限公司

05

N/070315

2013/10/10

2013/10/10

廣州紫和堂鄧老養生食品連鎖有限公司

30
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N/070316

2013/10/10

2013/10/10

廣州紫和堂鄧老養生食品連鎖有限公司

32

N/070317

2013/10/10

2013/10/10

廣州紫和堂鄧老養生食品連鎖有限公司

35

N/070318

2013/10/10

2013/10/10

MALÓ CLINIC, LDA

03

N/070319

2013/10/10

2013/10/10

MALÓ CLINIC, LDA

05

N/070320

2013/10/10

2013/10/10

MALÓ CLINIC, LDA

10

N/070321

2013/10/10

2013/10/10

MALÓ CLINIC, LDA

16

N/070322

2013/10/10

2013/10/10

MALÓ CLINIC, LDA

42

N/070323

2013/10/10

2013/10/10

MALÓ CLINIC, LDA

44

N/070324

2013/10/10

2013/10/10

趙啟成

30

CHAO CHI CHENG
N/070325

2013/10/10

2013/10/10

趙啟成

43

CHAO CHI CHENG
N/070326

2013/10/10

2013/10/10

Ceres Enterprises Limited

05

N/070327

2013/10/10

2013/10/10

Ceres Enterprises Limited

29

N/070328

2013/10/10

2013/10/10

Ceres Enterprises Limited

30

N/070329

2013/10/10

2013/10/10

北汽福田汽車股份有限公司

35

BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.
N/070330

2013/10/10

2013/10/10

北汽福田汽車股份有限公司

37

BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.
N/070331

2013/10/10

2013/10/10

北汽福田汽車股份有限公司

35

BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.
N/070332

2013/10/10

2013/10/10

北汽福田汽車股份有限公司

37

BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.
N/070334

2013/10/10

2013/10/10

林志輝

03

Lam Chi Fai
N/070337

2013/10/10

2013/10/10

林志輝

44

Lam Chi Fai
N/070338

2013/10/10

2013/10/10

GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

09

N/070339

2013/10/10

2013/10/10

British American Tobacco (Brands) Limited

34

N/070340

2013/10/10

2013/10/10

EXAMONE ENTERPRISES LTD

03

N/070341

2013/10/10

2013/10/10

IDM Pharma SAS

05

N/070342

2013/10/10

2013/10/10

IDM Pharma SAS

05

N/070343

2013/10/10

2013/10/10

捷成咖啡有限公司

30

N/070344

2013/10/10

2013/10/10

Kawai Musical Instruments Manufacturing Co., Ltd.

41

N/070345

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

11

N/070346

2013/10/10

2013/10/10

AHHJ International Limited

14

N/070347

2013/10/10

2013/10/10

AHHJ International Limited

35
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N/070348

2013/10/10

2013/10/10

Vanguard Trademark Holdings USA LLC

39

N/070349

2013/10/10

2013/10/10

Vanguard Trademark Holdings USA LLC

39

N/070350

2013/10/10

2013/10/10

Vanguard Trademark Holdings USA LLC

39

N/070351

2013/10/10

2013/10/10

Kabushiki Kaisha ONLY (ONLY CORPORATION)

18

N/070352

2013/10/10

2013/10/10

Kabushiki Kaisha ONLY (ONLY CORPORATION)

25

N/070353

2013/10/10

2013/10/10

Kabushiki Kaisha ONLY (ONLY CORPORATION)

35

N/070354

2013/10/10

2013/10/10

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

28

N/070355

2013/10/10

2013/10/10

CANON KABUSHIKI KAISHA

06

N/070356

2013/10/10

2013/10/10

CANON KABUSHIKI KAISHA

35

N/070357

2013/10/10

2013/10/10

CANON KABUSHIKI KAISHA

36

N/070358

2013/10/10

2013/10/10

CANON KABUSHIKI KAISHA

37

N/070359

2013/10/10

2013/10/10

CANON KABUSHIKI KAISHA

38

N/070360

2013/10/10

2013/10/10

CANON KABUSHIKI KAISHA

39

N/070361

2013/10/10

2013/10/10

CANON KABUSHIKI KAISHA

40

N/070362

2013/10/10

2013/10/10

CANON KABUSHIKI KAISHA

41

N/070363

2013/10/10

2013/10/10

CANON KABUSHIKI KAISHA

42

N/070364

2013/10/10

2013/10/10

CANON KABUSHIKI KAISHA

43

N/070365

2013/10/10

2013/10/10

CANON KABUSHIKI KAISHA

44

N/070366

2013/10/10

2013/10/10

CANON KABUSHIKI KAISHA

45

N/070367

2013/10/10

2013/10/10

許媚嬌

43

N/070368

2013/10/10

2013/10/10

黃山區茶業協會

30

N/070369

2013/10/10

2013/10/10

王興建

18

N/070370

2013/10/10

2013/10/10

王興建

25

N/070371

2013/10/10

2013/10/10

王興建

35

N/070372

2013/10/10

2013/10/10

王興建

18

N/070373

2013/10/10

2013/10/10

王興建

25

N/070374

2013/10/10

2013/10/10

王興建

35

N/070376

2013/10/10

2013/10/10

利寶控股有限公司

03

N/070377

2013/10/10

2013/10/10

JLB Marketing, INC

18

N/070378

2013/10/10

2013/10/10

JLB Marketing, INC

25

N/070379

2013/10/10

2013/10/10

朱永宏

43

N/070380

2013/10/10

2013/10/10

英德市燕陽紅農業綜合開發有限公司

30

N/070381

2013/10/10

2013/10/10

廈門景盛工貿有限公司

18

N/070382

2013/10/10

2013/10/10

廈門景盛工貿有限公司

25
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N/070383

2013/10/10

2013/10/10

廈門景盛工貿有限公司

35

N/070384

2013/10/10

2013/10/10

佛山市方圓陶瓷有限公司

19

N/070385

2013/10/10

2013/10/10

IGT

41

N/070386

2013/10/10

2013/10/10

IGT

28

N/070387

2013/10/10

2013/10/10

IGT

28

N/070388

2013/10/10

2013/10/10

IGT

28

N/070389

2013/10/10

2013/10/10

成都市皇城老媽酒店管理有限公司

30

N/070390

2013/10/10

2013/10/10

成都市皇城老媽酒店管理有限公司

30

N/070391

2013/10/10

2013/10/10

成都市皇城老媽酒店管理有限公司

43

N/070392

2013/10/10

2013/10/10

施明媚

25

N/070393

2013/10/10

2013/10/10

梁華標

05

N/070394

2013/10/10

2013/10/10

大德康元（福建）藥業有限公司

05

DADE KANGYUAN (FUJIAN) PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.
N/070395

2013/10/10

2013/10/10

大德康元（福建）藥業有限公司

05

DADE KANGYUAN (FUJIAN) PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.
N/070396

2013/10/10

2013/10/10

大德康元（福建）藥業有限公司

29

DADE KANGYUAN (FUJIAN) PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.
N/070397

2013/10/10

2013/10/10

大德康元（福建）藥業有限公司

29

DADE KANGYUAN (FUJIAN) PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.
N/070398

2013/10/10

2013/10/10

大德康元（福建）藥業有限公司

30

DADE KANGYUAN (FUJIAN) PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.
N/070399

2013/10/10

2013/10/10

大德康元（福建）藥業有限公司

30

DADE KANGYUAN (FUJIAN) PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.
N/070400

2013/10/10

2013/10/10

紅塔煙草（集團）有限責任公司

34

HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD.
N/070401

2013/10/10

2013/10/10

紅塔煙草（集團）有限責任公司

34

HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD.
N/070402

2013/10/10

2013/10/10

紅塔煙草（集團）有限責任公司

34

HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD.
N/070403

2013/10/10

2013/10/10

紅塔煙草（集團）有限責任公司

34

HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD.
N/070404

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

14

N/070405

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

14
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N/070406

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

14

N/070407

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

14

N/070408

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

35

N/070409

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

14

N/070410

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

35

N/070411

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

14

N/070412

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

14

N/070413

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

14

N/070414

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

14

N/070415

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

35

N/070416

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

14

N/070417

2013/10/10

2013/10/10

FMTM Distribution Ltd

35

N/070418

2013/10/10

2013/10/10

新苗超級市場有限公司

30

N/070421

2013/10/10

2013/10/10

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

11

N/070422

2013/10/10

2013/10/10

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

30

N/070423

2013/10/10

2013/10/10

The Hershey Company

30

N/070424

2013/10/10

2013/10/10

泉州奇鷺進出口有限公司

25

N/070425

2013/10/10

2013/10/10

REPSOL, S.A.

25

N/070426

2013/10/10

2013/10/10

REPSOL, S.A.

28

N/070427

2013/10/10

2013/10/10

吉林省大洋門業有限公司

06

Jilin Dayang Door Industry Co., Ltd.
N/070428

2013/10/10

2013/10/10

海鸚咖啡有限公司

43

N/070429

2013/10/10

2013/10/10

Huhtamaki Finance B.V.

30

N/070430

2013/10/10

2013/10/10

NIWAKA Corporation

14

N/070431

2013/10/10

2013/10/10

NIWAKA Corporation

14

N/070432

2013/10/10

2013/10/10

上海中經堂實業有限公司

30

N/070433

2013/10/10

2013/10/10

上海中經堂實業有限公司

44

N/070434

2013/10/10

2013/10/10

SF Innovation Co., Ltd.

43

N/070435

2013/10/10

2013/10/10

Sunnano Biotech Inc.

32

N/070436

2013/10/10

2013/10/10

Urban Brands UK Limited

18

N/070437

2013/10/10

2013/10/10

Urban Brands UK Limited

25

N/070438

2013/10/10

2013/10/10

Urban Brands UK Limited

35

N/070439

2013/10/10

2013/10/10

TABIO Corporation

25
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N/070440

2013/10/10

2013/10/10

TABIO Corporation

35

N/070441

2013/10/10

2013/10/10

TABIO Corporation

25

N/070442

2013/10/10

2013/10/10

TABIO Corporation

35

N/070443

2013/10/10

2013/10/10

TABIO Corporation

25

N/070444

2013/10/10

2013/10/10

TABIO Corporation

35

N/070445

2013/10/10

2013/10/10

DD IP HOLDER, LLC

43

N/070447

2013/10/10

2013/10/10

陳錫朝

05

CHAN SEK CHIO
N/070448

2013/10/10

2013/10/10

陳錫朝

05

CHAN SEK CHIO
N/070449

2013/10/10

2013/10/10

陳錫朝

05

CHAN SEK CHIO
N/070452

2013/10/10

2013/10/10

陳錫朝

05

CHAN SEK CHIO
N/070453

2013/10/10

2013/10/10

陳錫朝

05

CHAN SEK CHIO
N/070454

2013/10/10

2013/10/10

Daikin Industries, Ltd.

11

N/070455

2013/10/10

2013/10/10

Old Mutual PLC

35

N/070456

2013/10/10

2013/10/10

Old Mutual PLC

36

N/070457

2013/10/10

2013/10/10

Old Mutual PLC

35

N/070458

2013/10/10

2013/10/10

Old Mutual PLC

36

N/070459

2013/10/10

2013/10/10

新永新有限公司

25

N/070460

2013/10/10

2013/10/10

光浦（香港）有限公司

35

N/070461

2013/10/10

2013/10/10

莊英科

18

CHONG YING FOR
N/070462

2013/10/10

2013/10/10

莊英科

25

CHONG YING FOR
N/070463

2013/10/10

2013/10/10

ABREU & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

45

RL
N/070464

2013/10/10

2013/10/10

Gieves & Hawkes International Limited

35

N/070465

2013/10/10

2013/10/10

Gieves & Hawkes International Limited

35

N/070466

2013/10/10

2013/10/10

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

09

N/070467

2013/10/10

2013/10/10

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

28

N/070468

2013/10/10

2013/10/10

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

28

N/070469

2013/10/10

2013/10/10

SHFL ENTERTAINMENT (AUSTRALASIA) PTY LIMITED

28
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Data de
registo
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批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/070470

2013/10/10

2013/10/10

Booking.com B.V.

43

N/070473

2013/10/10

2013/10/10

LEC, INC. (LEC Kabushiki Kaisha)

03

N/070474

2013/10/10

2013/10/10

LEC, INC. (LEC Kabushiki Kaisha)

16

N/070475

2013/10/10

2013/10/10

LEC, INC. (LEC Kabushiki Kaisha)

20

N/070476

2013/10/10

2013/10/10

LEC, INC. (LEC Kabushiki Kaisha)

21

N/070477

2013/10/10

2013/10/10

Lodestar Anstalt

34

N/070478

2013/10/10

2013/10/10

Caterlex Limited

43

N/070479

2013/10/10

2013/10/10

Caterlex Limited

30

N/070480

2013/10/10

2013/10/10

Caterlex Limited

29

N/070481

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

09

N/070482

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

11

N/070483

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

11

N/070484

2013/10/10

2013/10/10

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

11

N/070485

2013/10/10

2013/10/10

Nixon Holding LLC

32

N/070487

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

29

N/070488

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

30

N/070489

2013/10/10

2013/10/10

Ravintoraisio Oy

32

N/070494

2013/10/10

2013/10/10

盧九俊

35

Lou Kao Chon
N/070495

2013/10/10

2013/10/10

人民大會堂管理局紀念品服務部

32

Souvenir Service Office of the Administration of the People’s
Great Hall
N/070496

2013/10/10

2013/10/10

人民大會堂管理局紀念品服務部

33

Souvenir Service Office of the Administration of the People’s
Great Hall
N/070497

2013/10/10

2013/10/10

NIPPON RESTAURANT SYSTEM INC.

30

N/070498

2013/10/10

2013/10/10

NIPPON RESTAURANT SYSTEM INC.

43

N/070499

2013/10/10

2013/10/10

NIPPON RESTAURANT SYSTEM INC.

30

N/070500

2013/10/10

2013/10/10

NIPPON RESTAURANT SYSTEM INC.

43

N/070501

2013/10/10

2013/10/10

深圳市恒星珠寶有限公司

14

N/070502

2013/10/10

2013/10/10

浩楓地產有限公司

36

E M P R E S A D E F O M E N T O P R E D I A L G R E AT E S T
LIMITADA
N/070503

2013/10/10

2013/10/10

CHALLENGER TECHNOLOGIES LIMITED

09

N/070504

2013/10/10

2013/10/10

CHALLENGER TECHNOLOGIES LIMITED

16

N/070505

2013/10/10

2013/10/10

CHALLENGER TECHNOLOGIES LIMITED

18
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編號
N.º

註冊日期
Data de
registo
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批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/070506

2013/10/10

2013/10/10

CHALLENGER TECHNOLOGIES LIMITED

20

N/070507

2013/10/10

2013/10/10

CHALLENGER TECHNOLOGIES LIMITED

35

N/070508

2013/10/10

2013/10/10

CHALLENGER TECHNOLOGIES LIMITED

09

N/070509

2013/10/10

2013/10/10

CHALLENGER TECHNOLOGIES LIMITED

16

N/070510

2013/10/10

2013/10/10

CHALLENGER TECHNOLOGIES LIMITED

18

N/070511

2013/10/10

2013/10/10

CHALLENGER TECHNOLOGIES LIMITED

20

N/070512

2013/10/10

2013/10/10

CHALLENGER TECHNOLOGIES LIMITED

35

N/070513

2013/10/10

2013/10/10

TORIDOLL. CORPORATION

30

N/070514

2013/10/10

2013/10/10

TORIDOLL. CORPORATION

43

N/070518

2013/10/10

2013/10/10

Gerd Gerken

03

N/070519

2013/10/10

2013/10/10

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

03

N/070520

2013/10/10

2013/10/10

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

14

N/070521

2013/10/10

2013/10/10

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

18

N/070522

2013/10/10

2013/10/10

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

21

N/070523

2013/10/10

2013/10/10

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

32

N/070524

2013/10/10

2013/10/10

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

33

N/070525

2013/10/10

2013/10/10

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

35

N/070526

2013/10/10

2013/10/10

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

43

N/070527

2013/10/10

2013/10/10

American Management Association International

09

N/070528

2013/10/10

2013/10/10

American Management Association International

16

N/070529

2013/10/10

2013/10/10

American Management Association International

35

N/070530

2013/10/10

2013/10/10

American Management Association International

16

N/070531

2013/10/10

2013/10/10

American Management Association International

35

N/070532

2013/10/10

2013/10/10

American Management Association International

41

N/070533

2013/10/10

2013/10/10

American Management Association International

16

N/070534

2013/10/10

2013/10/10

American Management Association International

35

N/070535

2013/10/10

2013/10/10

American Management Association International

41

N/070536

2013/10/10

2013/10/10

HLT International IP LLC

43

N/070537

2013/10/10

2013/10/10

Interush Holdings Ltd

09

N/070538

2013/10/10

2013/10/10

Interush Holdings Ltd

35

N/070539

2013/10/10

2013/10/10

Interush Holdings Ltd

09

N/070540

2013/10/10

2013/10/10

Interush Holdings Ltd

35

N/070541

2013/10/10

2013/10/10

Interush Holdings Ltd

09
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註冊日期
Data de
registo

17827

批示日期

權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/070542

2013/10/10

2013/10/10

Interush Holdings Ltd

35

N/070543

2013/10/10

2013/10/10

Interush Holdings Ltd

38

N/070544

2013/10/10

2013/10/10

Interush Holdings Ltd

09

N/070545

2013/10/10

2013/10/10

Interush Holdings Ltd

09

N/070546

2013/10/10

2013/10/10

TIGER OF SWEDEN AB

09

N/070547

2013/10/10

2013/10/10

TIGER OF SWEDEN AB

14

N/070549

2013/10/10

2013/10/10

TIGER OF SWEDEN AB

24

N/070551

2013/10/10

2013/10/10

TIGER OF SWEDEN AB

35

N/070552

2013/10/10

2013/10/10

TIGER OF SWEDEN AB

40

N/070553

2013/10/10

2013/10/10

Stokely-Van Camp, Inc.

32

拒絕
Recusa

編號
N.º

N/066549

備註

批示日期
Data de
despacho
2013/10/08

申請人

類別

Requerente

Classe

Observações
根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

33

北京久遠科大商貿有限公司

第9條第1款e）項。
Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

BEIJING JIUYUAN KEDA
TRADING CO., LTD.

續期
Renovação

編號
N.º
P/009403

P/009404

P/009405

P/009406

P/009538

P/010266

P/010267

(9257-M)

(9258-M)

(9259-M)

(9260-M)

(9415-M)

(10177-M)

(10178-M)

P/010268

P/010280

P/010282

P/010285

P/010756

N/004561

N/004562

(10179-M)

(10195-M)

(10197-M)

(10200-M)

(10591-M)

N/004563

N/004896

N/004897

N/005015

N/005016

N/005136

N/005185

N/017900

N/019396

N/020054

N/020055

N/020369

N/020771

N/020772
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編號
N.º
N/020773

N/020774

N/020775

N/020776

N/021149

N/021155

N/021156

N/021157

N/021218

N/021219

N/021582

N/021583

N/021584

N/021585

N/021586

N/021587

N/021588

N/021589

N/021590

N/021591

N/021635

N/021636

N/021637

N/021720

N/021721

N/021722

N/021723

N/021724

N/021725

N/021809

N/021810

N/021811

N/021812

N/021813

N/021814

N/021821

N/021822

N/021826

N/021827

N/021856

N/021874

N/021875

N/021876

N/021886

N/021906

N/021920

N/021921

N/021922

N/021941

N/021986

N/021990

N/021991

N/022173

N/022174

N/022175

N/022176

N/022177

N/022178

N/022179

N/022180

N/022181

N/022261

N/022272

N/022273

N/022311

N/022328

N/022329

N/022330

N/022505

N/022617

N/022710

N/022711

N/022712

N/022713

N/022714

N/022715

N/022716

N/022717

N/022732

N/022811

N/022812

N/022813

N/022814

N/022815

N/022816

N/022817

N/022818

N/022819

N/022820

N/022821

N/022822

N/022823

N/022824

N/022825

N/022826

N/022890

N/022891

N/022918

N/022919

N/022957

N/023267

N/023268

N/023269

N/023270

N/023310

N/023435

N/023436

N/023464

N/023465

N/023466

N/023467

N/023781

N/024493

附註
Averbamento

編號
N.º
P/004131

P/004137

(4001-M)

(4007-M)

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2013/10/09

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

更改地址

BEIERSDORF

Unnastrasse 48, 20253 Hamburgo,

Modificação

AKTIENGESELLSCHAFT

Alemanha

Sofibel, SAS

110-114, Rue Victor Hugo, 92300

de sede
N/004875

2013/10/11

更改地址
Modificação

Levallois-Perret, France

de sede
N/005083
N/005084

2013/09/12

更改地址
Modificação
de sede

Sony Corporation

1-7-1 Ko n a n, M i n a t o-Ku, To k y o,
Japan
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編號
N.º
N/016579

N/023467

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2013/09/26

更改認別資料

N/022710

N/029962

Modificação

N/022711

N/033752

de identidade

N/022712

N/033804

N/022713

N/033805

N/022714

N/033806

N/022715

N/033807

N/022716

N/038740

N/022717

N/041641

N/023267

N/041642

N/023268

N/041643

N/023269

N/048672

N/023270

N/048673

N/023464

N/048674

N/023465

N/062050

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

17829

FOSSIL, INC.

FOSSIL GROUP, INC.

FOSSIL GROUP, INC.

9 0 1 S. C e n t r a l E x p r e s s w a y,

N/023466
N/022710

N/023465

N/022711

N/023466

Modificação

N/022712

N/023467

de sede

N/022713

N/029962

N/022714

N/033752

N/022715

N/033804

N/022716

N/033805

N/022717

N/033806

N/023267

N/033807

N/023268

N/038740

N/023269

N/048672

N/023270

N/048673

N/023464

N/048674

N/016910

2013/09/26

2013/10/09

N/016912

更改地址

轉讓

Richardson, Texas 75080 USA

維達紙業（廣東）有限公司

Transmissão

中國廣東省江門市新會區三江鎮新

N/064631
N/020774

江村寺北洋沙
2013/10/09

更改地址

N/020775

Modificação

N/020776

de sede

N/021635

維達紙業（中國）有限公司, 地址為

2013/10/08

N/021636

轉讓

B®and Matter, LLC

1065 Avenue of the Americas, New
York, New York, 10018

SOGAL FRANCE

ETABLISSEMENTS SOGAL DIRECTIONS SUPPORTS, com sede

Transmissão

em Zone d’activités - BP 59, 49120

N/021637

La Jumellière, France
N/021723

2013/10/09

合併轉讓

REDMAN S.R.L.

Lanificio Fratelli Cerruti S.p.A.,

N/021724

Transmissão

com sede em Via Cavallotti 8, 20122

N/021725

por fusão

Milano, Italy

更改地址

Lanificio Fratelli Cerruti Via Cernaia 40, 13900 Biella, Italy

N/021724

Modificação

S.p.A.

N/021725

de sede

N/021723

2013/10/09
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編號
N.º
N/027912

N/067663

N/027913

N/067664

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2013/10/11

更改認別資料

杜 邦 - 旭 化 成 聚 甲 醛 （ 張 家 旭化成聚甲醛（張家港）有限公司

Modificação

港）有限公司

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

de identidade
N/051268

2013/10/09

N/051269

轉讓

北京金士力投資管理有限公 雲南天士力帝泊洱生物茶集團有限

Transmissão

司

公司, 地址為中國雲南省普洱市思茅

Bei jing Kasly Investment 區帝泊洱大道1號
Management Co., Ltd.,

Y U N NA N TAS LY D E E P U R E
BIOLOGICAL TEA GROUP CO.,
LTD., com sede em No. 1, Deepure
ro a d, S i m a o d i s t r i c t, P u e r c i t y,
Yunnan Province, P.R. China

N/058870

2013/10/09

更改認別資料

Abbott Biotechnology Ltd.

AbbVie Biotechnology Ltd

Modificação
de identidade
N/066859

N/066865

更改認別資料

大連獐子島漁業集團股份有 獐子島集團股份有限公司

N/066860

N/066866

Modificação

限公司

de identidade

2013/10/11

N/066861

N/066867

N/066862

N/066868

F I S H E RY G R O U P C O.,

N/066863

N/066869

LTD.

Z H A N G Z I DAO G R O U P C O.,

DALIAN ZHANGZIDAO LTD.

N/066864

放棄
Renúncia

編號
N.º

批示日期
Data de
despacho

權利人/申請人

類別

Titular/Requerente

Classe

N/066581

2013/10/03

CASINO GUICHARD PERRACHON

03

N/066582

2013/10/03

CASINO GUICHARD PERRACHON

18

N/066583

2013/10/03

CASINO GUICHARD PERRACHON

20

N/066584

2013/10/03

CASINO GUICHARD PERRACHON

21

N/066585

2013/10/03

CASINO GUICHARD PERRACHON

29

N/066586

2013/10/03

CASINO GUICHARD PERRACHON

30

N/066587

2013/10/03

CASINO GUICHARD PERRACHON

31

N/066588

2013/10/03

CASINO GUICHARD PERRACHON

32

N/066589

2013/10/03

CASINO GUICHARD PERRACHON

33
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宣佈失效之申請
Pedido de declaração de caducidade

編號
N.º
N/053342

提交日期
Data de
entrada
2013/10/04

權利人

宣布失效申請人

Titular

Requerente da declaração de caducidade
Mr. THOMAS RUDOLF MAIER

廣州市尚好實業有限公司

聲明異議
Reclamação

編號
N.º
N/068087

提交日期
Data de
entrada
2013/09/03

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

川崎（澳門）電單車有限公司

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing
business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.

N/068088

2013/09/03

川崎（澳門）電單車有限公司

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing
business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.

N/068391

2013/09/03

侯沐天

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

HAO MOK TIN

Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

N/068398

2013/09/03

KT & G Corporation

British American Tobacco (Brands) Inc.

N/070270

2013/09/30

FIRST RHINE INC.

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH
& Co. KG

N/070271

2013/09/30

FIRST RHINE INC.

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH
& Co. KG

N/070272

2013/09/30

FIRST RHINE INC.

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH
& Co. KG

N/070273

2013/09/30

FIRST RHINE INC.

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH
& Co. KG

N/070450

2013/10/07

陳錫朝

萬桐葯業有限公司

CHAN SEK CHIO

P R O D U T O FA R M AC Ê U T I C O S M A N
T O N G L DA . , e m i n g l ê s M A N T O N G
PHARMACEUTICAL LTD.

N/070451

2013/10/07

陳錫朝

萬桐葯業有限公司

CHAN SEK CHIO

P R O D U T O FA R M AC Ê U T I C O S M A N
T O N G L DA . , e m i n g l ê s M A N T O N G
PHARMACEUTICAL LTD.

N/070515

2013/10/07

Las Vegas Sands Corp.

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING
LIMITED

N/070516

2013/10/07

Las Vegas Sands Corp.

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING
LIMITED

N/070517

2013/10/07

Las Vegas Sands Corp.

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING
LIMITED

N/071386

2013/10/04

馮懷芳

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

N/071396

2013/10/04

張少華

寵煙集團煙草有限公司

Cheong Sio Wa

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

17832

編號
N.º
N/071402

提交日期
Data de
entrada
2013/10/04

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

文錦豪

蔡美雲

答辯
Contestação
編號
N.º
N/069126

提交日期
Data de
entrada
2013/09/30

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

新世紀寶島眼鏡百貨集團有限公司

Parfums Rochas S.A.S.

營業場所名稱及標誌之保護
Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的營業場所名稱及標誌登記申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期
限內就下列批示向初級法院提起上訴。
Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a
seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimento
na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s)
despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給
Concessão
編號

登記日期

批示日期

權利人

N.º

Data de registo

Data de despacho

Titular

E/000183

2013/10/10

2013/10/10

梁金漢
LEONG KAM HON

設計及新型之保護
Protecção de Desenho e Modelo
申請
Pedido
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第一百六十五條及第一百六十六條第一款的規定，
公佈下列在澳門特別行政區提出的設計及新型註冊申請，自本通告公佈日起至給予註冊之日止，任何第三人均得提出聲明異議。
De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do R JPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13
de Dezembro, a seguir se publica(m) o(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM e que, a partir da data da
publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro pode apresentar reclamações.
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[21]

編號 N.º

:

D/000960

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/08/08

[71]

申請人 Requerente

:

Ferrari S.p.A.

地址 Endereço

:

Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

[72]

創作人 Criador

:

NIKOLAOS TOMBAZIS

[51]

分類 Classificação

:

21 - 01

[54]

標題 Título

:

玩具車。

17833

Carro-brinquedo.
[57]

摘要 Resumo

:

O presente modelo diz respeito a um veículo automóvel monolugar de corrida de brinquedo. Apresenta uma configuração, em escala apropriada, baixa e alongada e é essencialmente constituído por chassis onde se encontra incorporada a cabina de pilotagem, e
pela estrutura que o envolve e que compreende as suspensões e respectivas rodas, as asas
dianteira e traseira, o difusor traseiro, os painéis laterais bem como toda a parte motora e
de travagem. O requerente declara que a novidade consiste no seu aspecto característico
conforme se pode observar nos desenhos e na gravura impressa.

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/000972

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/08/30

[71]

[72]

申請人 Requerente

:

ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

地址 Endereço

:

614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8216, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

創作人 Criador

:

Yasushi Shigeta

[51]

分類 Classificação

:

9 - 03

[54]

標題 Título

:

預先洗牌的紙牌用的包裝。
Embalagem para baralhos de carta de jogar pré-baralhadas.

[57]

摘要 Resumo

:

Uma caixa para embalagem de cartas de jogar pré-baralhadas que é aberta numa primeira
fase ao longo de duas linhas de corte longitudinais paralelas, ficando as cartas seguras por
uma banda central.

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/000973

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/08/30

[71]

申請人 Requerente

:

ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

地址 Endereço

:

614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8216, Japan
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國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[72]

創作人 Criador

:

Yasushi Shigeta

[51]

分類 Classificação

:

21 - 03

[54]

標題 Título

:

用於紙牌分配器的保護物。
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Protecção para distribuidor de cartas de jogar.
[57]

摘要 Resumo

:

Protecção com fechadura para ser acoplada a um distribuidor de cartas de jogar quando
este não está a ser usado.

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/000974

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/09/05

[71]

申請人 Requerente

:

Montblanc-Simplo Gmbh

地址 Endereço

:

Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

[72]

創作人 Criador

:

Valérie Antifora

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶盤。
Mostrador de relógio.

[57]

摘要 Resumo

:

As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a configuração do artigo, tal como mostrado nas representações.

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/000975

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/09/05

[71]

申請人 Requerente

:

Montblanc-Simplo Gmbh

地址 Endereço

:

Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

[72]

創作人 Criador

:

Valérie Antifora

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶盤。

[57]

摘要 Resumo

:

Mostrador de relógio.
As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a configuração do artigo tal como mostrado nas representações.
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附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/000976

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/09/05

[71]

申請人 Requerente

:

Montblanc-Simplo Gmbh

地址 Endereço

:

Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

[72]

創作人 Criador

:

Anaïs Hamel

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

17835

錶盤。
Mostrador de relógio.

[57]

摘要 Resumo

:

As características do desenho para o qual a novidade é reivindicada são a forma e a configuração do artigo, tal como mostrado nas representações.

附圖 Figura

:

[21]

編號 N.º

:

D/000982

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/09/26

[71]

申請人 Requerente

:

瑞士艾米龍公司
MONTRES CHOURIET SA

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

盧炳强

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

手錶 (61.1156.L.4.27.2)。

瑞士日內瓦富斯特利廣場7號
7, Place de la Fusterie, CH-1204 Geneve, Switzerland

Relógio de pulso (61.1156.L.4.27.2).
[57]

摘要 Resumo

:

本外觀設計產品的名稱：手錶 (61.1156.L.4.27.2)。本外觀設計產品的用途：用作計時工具，佩載
在人手臂上，兼有裝飾功能。

附圖 Figura

:
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[21]

編號 N.º

:

D/000983

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/09/26

[71]

申請人 Requerente

:

瑞士艾米龍公司
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MONTRES CHOURIET SA
地址 Endereço

:

瑞士日內瓦富斯特利廣場7號
7, Place de la Fusterie, CH-1204 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

盧炳强

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

手錶 (61.2149.L.6.2.27.6)。
Relógio de pulso (61.2149.L.6.2.27.6).

[57]

摘要 Resumo

:

本外觀設計產品的名稱：手錶 (61.2149.L.6.2.27.6)。本外觀設計產品的用途：用作計時工具，佩
載在人手臂上，兼有裝飾功能。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/08/20

201230395308.2

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/000984

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/09/26

[71]

申請人 Requerente

:

瑞士艾米龍公司
MONTRES CHOURIET SA

地址 Endereço

:

瑞士日內瓦富斯特利廣場7號
7, Place de la Fusterie, CH-1204 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

盧炳强

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

手錶 (08.1156.G.6.8W.25.6)。
Relógio de pulso (08.1156.G.6.8W.25.6).

[57]

摘要 Resumo

:

本外觀設計產品的名稱：手錶(08.1156.G.6.8W.25.6)。本外觀設計產品的用途：用作計時工具，
佩載在人手臂上，兼有裝飾功能。

附圖 Figura

:
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[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/08/20

201230395312.9

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/000985

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/09/26

[71]

申請人 Requerente

:

瑞士艾米龍公司

17837

MONTRES CHOURIET SA
地址 Endereço

:

瑞士日內瓦富斯特利廣場7號
7, Place de la Fusterie, CH-1204 Geneve, Switzerland

[72]

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

創作人 Criador

:

盧炳强

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

手錶 (08.1158.G.6.88.28.6)。

[57]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

Relógio de pulso (08.1158.G.6.88.28.6).
本外觀設計產品的名稱：手錶(08.1158.G.6.88.28.6)。本外觀設計產品的用途：用作計時工具，
佩載在人手臂上，兼有裝飾功能。

[30]

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/08/20

201230395323.7

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/000986

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/09/26

[71]

申請人 Requerente

:

瑞士艾米龍公司
MONTRES CHOURIET SA

地址 Endereço

:

瑞士日內瓦富斯特利廣場7號
7, Place de la Fusterie, CH-1204 Geneve, Switzerland

[72]

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

創作人 Criador

:

盧炳强

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

手錶 (08.1138.G.A)。

[57]

摘要 Resumo

:

本外觀設計產品的名稱：手錶(08.1138.G.A)。本外觀設計產品的用途：用作計時工具，佩載在

Relógio de pulso (08.1138.G.A).
人手臂上，兼有裝飾功能。
附圖 Figura

:
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[30]

優先權 Prioridade

:

第 45 期 —— 2013 年 11 月 6 日

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/08/20

201230395328.X

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/000987

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/09/26

[71]

申請人 Requerente

:

瑞士艾米龍公司
MONTRES CHOURIET SA

地址 Endereço

:

瑞士日內瓦富斯特利廣場7號
7, Place de la Fusterie, CH-1204 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

盧炳强

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

手錶 (01.1168.G42.4.2.22.2)。

[57]

摘要 Resumo

:

Relógio de pulso (01.1168.G42.4.2.22.2).
本外觀設計產品的名稱：手錶(01.1168.G42.4.2.22.2)。本外觀設計產品的用途：用作計時工具，
佩載在人手臂上，兼有裝飾功能。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/08/20

201230395369.9

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/000997

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/10/22

[71]

申請人 Requerente

:

唐飛雁

地址 Endereço

:

廣東省深圳市南山區玉泉路麒麟花園夏軒1808室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

創作人 Criador

:

唐飛雁

[51]

分類 Classificação

:

9 - 03

[54]

標題 Título

:

包裝盒。
Caixa de embalagem.

[57]

摘要 Resumo

:

1.本外觀設計名稱：包裝盒。2.本外觀設計要求保護是用於盛裝手錶。3.本外觀設計產品的設計
要點在於產品的形狀。4.本外觀設計最能體現設計要點的圖片是立體圖及使用狀態圖。

附圖 Figura

:
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[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/09/25

201230462693.8

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/000998

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/10/22

[71]

申請人 Requerente

:

唐飛雁

地址 Endereço

:

廣東省深圳市南山區玉泉路麒麟花園夏軒1808室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

創作人 Criador

:

唐飛雁

[72]
[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

多功能錶。

17839

Relógio multi-funcional.
[57]

摘要 Resumo

:

1.本外觀設計名稱：多功能錶。2.本外觀設計要求保護是多功能錶用於娛樂和顯示時間。3.本外
觀設計產品的設計要點在於產品的形狀和結構。4.本外觀設計最能體現設計要點的圖片是後
視圖、使用狀態圖1及使用狀態圖2。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/09/25

201230462701.9

中國 China

[21]

編號 N.º

:

D/001021

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/26

[71]

申請人 Requerente

:

CARTIER CREATION STUDIO SA

地址 Endereço

:

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Serge RABASSA, Arnaud CHASTAINGT, William RIGOULET

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

腕錶帶。
Pulseira para relógio.

[57]

摘要 Resumo

:

O desenho consiste numa pulseira de relógio, cuja originalidade deriva do padrão de escamas de cobra da estrutura da pulseira.

附圖 Figura

:

[30]
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優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/06/27

DM/078833

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001022

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/26

[71]

申請人 Requerente

:

CARTIER CREATION STUDIO SA

地址 Endereço

:

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

創作人 Criador

:

Arnaud CHASTAINGT, Jacqueline KARACHI-LANGANE

[72]
[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

鐘錶。
Relógio.

[57]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho consiste num relógio cuja originalidade deriva da serpente e da ramificação que
cobre o mostrador e o bisel.

[30]

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/06/27

DM/078833

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001023

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/26

[71]

申請人 Requerente

:

CARTIER CREATION STUDIO SA

地址 Endereço

:

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Arnaud CHASTAINGT, Jacqueline KARACHI-LANGANE

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

鐘錶。
Relógio.

[57]

摘要 Resumo

:

O desenho a ser protegido é um relógio cujo mostrador apresenta um ramo de uma árvore
com borboletas.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/06/27

DM/078833

瑞士 Suíça
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[21]

編號 N.º

:

D/001024

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/26

[71]

申請人 Requerente

:

CARTIER CREATION STUDIO SA

地址 Endereço

:

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Arnaud CHASTAINGT, Jacqueline KARACHI-LANGANE, Aï SUMI

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

鐘錶。

17841

Relógio.
[57]

摘要 Resumo

:

O desenho consiste num relógio cuja originalidade deriva do pavão e das flores cobrindo
parcialmente o mostrador e o bisel do relógio.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/06/27

DM/078833

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001025

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/26

[71]

申請人 Requerente

:

CARTIER CREATION STUDIO SA

地址 Endereço

:

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Arnaud CHASTAINGT, Jacqueline KARACHI-LANGANE, Aï SUMI

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

鐘錶。
Relógio.

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho a ser protegido é um relógio cujo mostrador contém duas flores.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/06/27

DM/078833

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001026

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/26

[71]

申請人 Requerente

:

CARTIER CREATION STUDIO SA

地址 Endereço

:

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça
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[72]

創作人 Criador

:

Arnaud CHASTAINGT, Jacqueline KARACHI-LANGANE

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

鐘錶。

[57]

摘要 Resumo

:

Relógio.
O desenho consiste num relógio cuja originalidade deriva do sapo, lírio d’água e flores,
cobrindo parcialmente o mostrador e o bisel do relógio.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/06/27

DM/078833

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001027

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/26

[71]

申請人 Requerente

:

CARTIER CREATION STUDIO SA

地址 Endereço

:

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

創作人 Criador

:

Arnaud CHASTAINGT, Jacqueline KARACHI-LANGANE

[72]
[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

鐘錶。
Relógio.

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho a ser protegido é um relógio cujo mostrador tem lírios d’água e peixes.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/06/27

DM/078833

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001028

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/26

[71]

申請人 Requerente

:

CARTIER CREATION STUDIO SA

地址 Endereço

:

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Arnaud CHASTAINGT

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02
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[54]

標題 Título

:

17843

鐘錶。
Relógio.

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho consiste num relógio em forma de tartaruga.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/06/27

DM/078833

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001029

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/26

[71]

申請人 Requerente

:

CARTIER CREATION STUDIO SA

地址 Endereço

:

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Serge RABASSA, William RIGOULET, Arnaud CHASTAINGT

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶殼。
Caixa de relógio.

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho é caracterizado pelo mostrador do relógio com uma fénix.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/06/27

DM/078833

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001030

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/26

[71]

申請人 Requerente

:

CARTIER CREATION STUDIO SA

地址 Endereço

:

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Serge RABASSA, William RIGOULET, Arnaud CHASTAINGT

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

用於腕錶的轉子。

[57]

摘要 Resumo

:

Rotor para relógio.
O desenho consiste num rotor de relógio cuja originalidade deriva da sua forma em fénix.

[30]
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附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/06/27

DM/078833

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001031

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/26

[71]

申請人 Requerente

:

CARTIER CREATION STUDIO SA

地址 Endereço

:

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Sophie BOULANGEOT

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶盤。
Mostrador de relógio.

[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

O desenho consiste num rotor de relógio cuja originalidade deriva da sua forma em fénix.

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/06/27

DM/078833

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001032

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/26

[71]

申請人 Requerente

:

CARTIER CREATION STUDIO SA

地址 Endereço

:

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Sophie BOULANGEOT

[51]

分類 Classificação

:

10 - 07

[54]

標題 Título

:

錶盤。
Mostrador de relógio.

[57]

摘要 Resumo

:

O desenho é um mostrador de relógio contendo três aberturas em forma de círculo, duas
delas com uma faixa circular interior tanto com números romanos como com números arábicos.
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[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/06/27

DM/078833

瑞士 Suíça

[21]

編號 N.º

:

D/001033

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/12/26

[71]

申請人 Requerente

:

CARTIER CREATION STUDIO SA

地址 Endereço

:

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

[72]

創作人 Criador

:

Sophie BOULANGEOT

[51]

分類 Classificação

:

10 - 02

[54]

標題 Título

:

鐘錶。

17845

Relógio.
[57]

摘要 Resumo

:

O desenho é um relógio caracterizado pela sua caixa em forma de seixo, bem como a coroa
com um «cabochon» e que está protegido por um arco ligado à caixa do relógio.

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/06/27

DM/078833

瑞士 Suíça

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別
行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批
示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。
Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção
dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», a seguir se publica(m) o(s) respectivo(s)
despacho(s) de pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data
desta publicação.
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授權的發明專利之延伸
Extensão de Patente de Invenção Concedida
[21]

編號 N.º

:

J/000929

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/11/23

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

:

武田藥品工業株式會社

地址 Endereço

:

1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

發明人 Inventor

:

秋山洋子 Yohko AKIYAMA, 倉澤卓 Takashi KURASAWA, 坂東博人 Hiroto BANDO,

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

[72]

永原直樹 Naoki NAGAHARA
國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL201010167153.7

2003/10/15

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101884629B

2013/08/21

[51]

分類 Classificação

:

A61K9/36, A61K9/30, A61K9/16, A61K9/52, A61K31/4439, A61K31/444, A61P1/04

[54]

標題 Título

:

控釋製劑。
Preparação de libertação controlada.

[57]

摘要 Resumo

:

通過例如將其中活性成分被控制釋出的片劑、顆粒劑或細顆粒劑以及形成凝膠的聚合物包入
膠囊中的方式，本發明提供了一種其中活性成分被控制釋出的控釋製劑，這種控釋製劑通過延
緩或者減緩在胃腸道中的遷移而延時釋出活性成分。所述片劑、顆粒劑或細顆粒劑具有形成在
含有活性成分的核芯顆粒上的控釋包衣層。

[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2002/10/16

301876/02

日本 Japão

2003/03/12

066336/03

日本 Japão

[21]

編號 N.º

:

J/001164

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/07/23

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

健樂士股份公司

:

GEOX S.P.A.

[72]

地址 Endereço

:

Via Feltrina Centro, 16 31044 Montebelluna, Località Biadene (Treviso), Italia

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

發明人 Inventor

:

M．波列加托莫雷蒂

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200780010183.3

2007/03/13

[51]

分類 Classificação

:

A41D13/002, A41D31/02

[54]

標題 Título

:

特別適用於服裝和鞋類的織物。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101404903B

2013/04/24

Tecido, especialmente adaptado para vestuário e calçado.
[57]

摘要 Resumo

:

一種特別適用於服裝和鞋類製品的織物（10），它包括：—第一內層（11），所述第一內層（11）
將朝向穿着者身體，且其基本上是疏水且透氣的並能夠把液相的和氣相的汗水引離用所述織物
（10）生產的服裝製品或類似物品的穿着者；—第二中間間隔層（12），其基本上是疏水的並可
將液相汗水從所述第一層（11）向第三外層（13）輸送，並且形成氣相汗水從所述第一層（11）向
外流的優選通路；—第三外層（13），其基本上是親水的，並適於讓氣相汗水透過，能吸收從所
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述第一層（11）來的液相汗水，以及能將液相汗水分布於它的大表面，從而使其可向外蒸發。所
述各層（11、12、13）是結合成單體。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2006/03/21

PD2006A000098

意大利 Itália

[21]

編號 N.º

:

J/001167

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/07/29

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

慧龍投資有限公司

:

SNAPDRAGON INVESTMENTS LIMITED
地址 Endereço

:

Level 19, International Finance Centre, 8 Finance Road, Central Hong Kong, Hong Kong,

國籍 Nacionalidade

:

根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K.

權利人 Titular

:

伊恩．杰弗里．卡明斯

China
[73]

CUMMINS, Ian Geoffrey

[72]

地址 Endereço

:

PO Box 63, Runaway Bay, Gold Coast, Queensland 4216, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

發明人 Inventor

:

伊恩．杰弗里．卡明斯

:

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL201080028637.1

2010/06/02

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da
DNPI

[51]

分類 Classificação

:

[54]

標題 Título

:

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102459089B

2013/05/01

C02F1/32, C02F1/78
流體處理裝置。
Aparelho para tratamento de fluido.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明公開了一種用於處理或淨化諸如水等受污染液體的流體淨化或處理裝置(10)，它包括至
少一個直立伸長的一級處理腔室（11），所述腔室具有在所述腔室（11）上端的待處理流體用的
入口（14），使得流體向下流過所述腔室（11）；用於將諸如臭氧或富含臭氧的空氣等消毒劑引
入所述腔室（11）的下端的部件（20或24），使得消毒劑向上鼓泡通過向下流過所述腔室（11）
的液體；在所述腔室（11）的上端的用於除去廢物的部件（16）；和對液體進行紫外綫處理的紫
外綫燈（29），所述紫外綫燈（29）位於與所述一級處理腔室（11）連接的另一個腔室（12）內或
位於所述一級處理腔室（11）內。可以設置多個腔室（11）和（12），從而對液體進行多次處理。

附圖 Figura

:

[30]
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優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2009/06/02

2009902489

澳大利亞 Austrália

2009/08/05

2009903649

澳大利亞 Austrália

2009/11/12

2009905544

澳大利亞 Austrália

2010/02/23

2010900731

澳大利亞 Austrália

2010/02/23

2010900733

澳大利亞 Austrália

2010/04/15

2010901588

澳大利亞 Austrália

[21]

編號 N.º

:

J/001168

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/07/31

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

IGT 公司

:

IGT

[72]

地址 Endereço

:

9295 Prototype Drive, Reno Nevada 89521-8986, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

濱．T．尼古因, 戴維．H．穆爾, 克雷格．A．保爾森, 詹姆斯．W．斯托克代爾

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200680021769.5

2006/05/31

[51]

分類 Classificação

:

G07F17/32

[54]

標題 Título

:

個人遊戲器件的虛約束。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101198992B

2013/05/08

Limitação virtual para dispositivo de jogos pessoal.
[57]

摘要 Resumo

:

本發明公開一種用於在個人遊戲器件(P GD)上提供虛約束和指令下載能力的方法和系統。主
機遊戲系統包括配置以產生具有與各種基於支付的遊戲的預定遊戲結果相關的數據的遊戲種
的遊戲服務器，認證服務器，其配置以建立與PGD的虛約束，以及多個超微蜂窩，每個超微蜂
窩配置以發出可以由個人遊戲器件檢測的信號。虛約束適於重複認證或驗證PGD用戶、PGD
位置、P GD自身和/或在P GD上的軟件代碼。相關聯的P GD包括適於顯示遊戲關聯信息的顯
示器，配置以執行遊戲相關代碼的處理器，和包含待由處理器執行的計算機代碼的存儲器。計
算機代碼包括PGD的足夠代碼，以基於遊戲種處理並獨立地顯示玩的遊戲。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2005/06/16

11/155,702

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001169

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/01

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10
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[73]

權利人 Titular

:

17849

阿爾米雷爾有限公司
ALMIRALL, S.A.

[72]

地址 Endereço

:

Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, Spain

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

發明人 Inventor

:

霍爾迪．巴赫塔娜, 瑪麗亞伊莎貝爾．雷克斯波雷克斯波, 卡洛斯．皮格杜蘭, 西爾維亞．瓜爾羅
伊格, 阿爾波特．奧爾特加．穆尼奧斯

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200780038346.9

2007/10/17

:

DNPI

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101522631B

2013/06/12

[51]

分類 Classificação

:

C07D215/22, C07C217/60, A61K31/435, A61K31/137, A61P9/00, A61P11/06, A61P29/00,

[54]

標題 Título

:

4-(2-氨基-1-羥基乙基)苯酚的衍生物作為β2腎上腺素能受體激動劑。

A61P27/06
Derivados de «4-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol» que servem como agonistas do receptor
de «β2 adrenergic».
[57]

摘要 Resumo

:

本發明涉及一分子式（I）的化合物：其中：R 1是一選自-C H 2OH，-N H（C O）H的基團，且；R 2
是氫原子；或R 1和R 2一起形成-N H-C（O）-C H=C H-基團，在其中氮原子連接到持有R 1的苯
環上的碳原子，且該碳原子連接到持有R 2 的苯環上的碳原子；R 3a 和R 3b 是獨立地選自氫原子
和C 1- 4 烷基基團；X和Y是獨立地選自由直鍵和氧原子；n，m和q每個獨立地有一個值，其選自
0,1,2和3；p有一值選自1,2和3；R4和R 5是獨立的選自氫原子，鹵族原子，C 1-4烷基，C 1-4烷氧基，
-CON H 2，-N HCON H 2，-SR7，-SOR7，-SO2R7，-SO2N H R8和基團在其中R7是選自C1-4烷基
和C 3 -8 環烷基且R 8 是選自氫原子和C 1- 4 烷基基團；R 6 是選自由氫原子，鹵族原子，C 1- 4 烷基和
C1-4烷氧基組成的組或一配藥學可容許的鹽，溶劑或其立體異構體。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2006/10/20

P200602676

西班牙 Espanha

[21]

編號 N.º

:

J/001173

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/05

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

:

諾瓦提斯公司

地址 Endereço

:

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

發明人 Inventor

:

M．安布爾, C．熱西耶-比亞爾, C．哈特曼, D．考夫曼, E．屈斯特斯, U．邁耶, A．邁爾, N．塞卡

NOVARTIS AG

[72]

特
國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200780045597.X

2007/12/12

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101563295B

2013/07/17

[51]

分類 Classificação

:

B01J20/06, C01G49/00, A61K33/26, C07F15/02

[54]

標題 Título

:

基於鐵(Ⅲ)-碳水化合物的磷酸鹽吸附劑。
Absorvente de fosfato baseado em «iron (III)-carbohydrate».
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[57]

摘要 Resumo

:

[30]

優先權 Prioridade

:

本發明涉及新的含鐵的磷酸鹽吸附劑及其用途，例如用於治療高磷血症的用途。
日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2006/12/14

06126122.8

歐洲聯盟 União Europeia

2006/12/14

06126101.2

歐洲聯盟 União Europeia

[21]

編號 N.º

:

J/001174

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

伊萊利利公司

:

ELI LILLY AND COMPANY

[72]

地址 Endereço

:

Lilly Corporate Centre, Indianapolis, IN 46285, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

A．阿布努布, M．徹迪德, T．A．恩格勒, V．瓦蘇德文

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200880023196.9

2008/06/20

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101743005B

2013/06/12

[51]

分類 Classificação

:

A61K31/4745, A61K31/4985, A61K31/513, A61K31/5577, A61K31/555, A61K31/704,

[54]

標題 Título

:

用7-(2,5-二氫-4-咪唑并[1,2-a]吡啶-3-基-2,5-二氧代-1H-吡咯-3-基)-9-氟-1,2,3,4-四氫-2-(1-哌

A61K31/7068, A61K31/724, A61K38/24, A61P35/00
啶基羰基)-吡咯并[3,2,1-jk][1,4]苯并二氮䓬增強癌症的化學療法。
Potenciação da quimioterapia do cancro por «7-(2,5-dihydro-4-imidazo [1,2-a]pyrine-3-yl-2,5-d ioxo-1H-py r rol-3-yl)-9-f luoro-1,2,3,4-tetra hyd ro-2-(1-piper id i nyl)-ca rbonyd-pyrrolo[3,2,1-jk][1,4]benzodiazepine».
[57]

摘要 Resumo

:

描述了治療患者的胃癌、卵巢癌、非小細胞肺癌或結腸直腸癌的改進方法，以及用於該方法的
藥物組合物和製備該組合物的方法，所述組合物含有7-(2,5-二氫-4-咪唑并[1,2-a]吡啶-3-基
-2,5-二氧代-1H-吡咯-3-基)-9-氟-1,2,3,4-四氫-2-(1-哌啶基羰基)-吡咯并[3,2,1-jk][1,4]苯并二
氮䓬。

[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2007/07/02

60/947,512

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001175

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/06

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

伊萊利利公司

:

ELI LILLY AND COMPANY

[72]

地址 Endereço

:

Lilly Corporate Centre, Indianapolis, IN 46285, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

J．E．奧迪亞, D．J．默戈特, S．M．希恩, B．M．沃森

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da
DNPI

:

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200980115384.9

2009/04/15

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102015667B

2013/06/12
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[51]

分類 Classificação

:

C07D279/06, A61K31/541, A61P25/28

[54]

標題 Título

:

作為用於治療阿爾茨海默氏病的BACE抑制劑的氨基二氫噻嗪衍生物。

17851

Derivados de «aminodihydrothiazine» que servem como inibidores de «BACE» para o tratamento da «Alzheimer’s Disease».
[57]

[30]

摘要 Resumo

:

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

本發明提供了式I的BACE抑制劑，它們的使用方法以及製備它們的中間體和方法。

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2008/05/02

61/049,881

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001176

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/07

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

西諾米克斯公司

:

SENOMYX, INC.

[72]

地址 Endereço

:

4767 Nexus Centre Drive, San Diego, CA 92121, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

凱瑟琳．塔奇杜健, 安德魯．P．佩特倫, 沙拉．L．亞當斯基-維爾納, 法里德．巴基爾, 陳情, 文森
特．達爾莫胡索多, 斯蒂文．泰倫斯．霍布森, 李曉東, 齊銘, 丹尼爾．哈利．羅杰, 馬爾凱塔．里諾
瓦, 蓋伊．賽爾旺, 唐小清, 馬克．佐萊, 馬克．華萊士, 艾米．欣, 克勞斯．古貝爾納托

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200480022556.5

2004/08/06

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101400336B

2013/06/05

[51]

分類 Classificação

:

A61K31/444, A61K47/22, A61K9/127

[54]

標題 Título

:

新型調味劑、味道調節劑、促味劑、味覺增強劑、鮮味劑或甜味劑和/或增強劑及其用途。
Condimentos novos, modificadores de sabor, preparações para promover o sabor, intensificadores de sabor, preparações «umami» ou adoçantes e/ou potenciadores e sua utilização.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明涉及如下發現：特定的非天然存在的、非肽的酰胺化合物和酰胺衍生物，如乙二酰胺、
脲和丙烯酰胺，是用於食物、飲料和其它食品或口服藥品或組合物的有用的味道或味覺調節
劑，如調味劑或增味劑和香味或味道增強劑，更具體地為香味（谷氨酸單鈉的“鮮味”味道）或
甜味味覺調節劑、香味或甜味調味劑和香味或甜味味道增強劑。

[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2003/08/06

60/494,071

美國 Estados Unidos da América

2004/03/09

60/552,064

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001178

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]
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權利人 Titular

:

維睿格基礎設施公司
VRINGO INFRASTRUCTURE, INC.

[72]

地址 Endereço

:

780 Third Avenue, 15th Floor, New York, New York 10017, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

H．普爾基南, M．宇奧莫, M．維伊塔蘇奧, P．雅皮拉

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200880010870.X

2008/03/31

[51]

分類 Classificação

:

H04W24/02, H04W88/18

[54]

標題 Título

:

無綫通信網絡管理。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101653023B

2013/07/17

Gestão de rede de comunicações de rádio.
[57]

摘要 Resumo

:

無綫通信網絡的管理，其中利用具有給定配置的網關支持節點(170)服務多個無綫網絡控制器
(R NC)(150)。檢測連接至所述無綫通信網絡的增加的R NC，然後服務網關支持節點檢測所述
增加的R NC是否是平直無綫接入節點。如果所述增加的R NC被檢測為平直無綫接入節點，則
檢驗所述配置是否允許服務所述增加的R NC，如果允許，則將增加的R NC與服務網關支持節
點連接並且相應地修改所述配置。替代地，如果檢測所述增加的R NC被檢測為不是平直無綫
接入節點，則拒絕將所述增加的RNC與所述服務網關支持節點連接。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2007/03/30

11/731,127

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001179

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/09

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

阿斯利康（瑞典）有限公司

:

AstraZeneca AB

[72]

地址 Endereço

:

151 85 Södertälje, Sweden

國籍 Nacionalidade

:

瑞典 Sueca

發明人 Inventor

:

斯蒂芬．布拉夫, 理查德．埃文斯, 蒂莫西．J．盧克, 皮奧特．勞伯

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

[51]

分類 Classificação

:

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200880105141.2

2008/06/25

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101842361B

2013/06/05

C 07D241/20, C 07D401/12, C 07D403/0 4, C 07D403/12, C 07D413/12, A61K 31/454,
A61P11/06

[54]

標題 Título

:

吡嗪酮衍生物及其在治療肺病中的用途。
Derivados de «pyrazinone» e sua utilização no tratamento de doenças pulmonares.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明涉及式（I）的吡嗪酮衍生物，其中R 1、R 2、R 3、R4、R 5、R6和R7如本申請中所定義；它們
的製備方法、含有它們的藥物組合物和它們在治療中的用途。
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[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2007/06/27

60/946,415

美國 Estados Unidos da América

2007/10/08

60/978,167

美國 Estados Unidos da América

2008/02/18

61/029,444

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001180

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/12

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

SHFL娛樂公司

:

17853

SHFL entertainment, Inc.

[72]

地址 Endereço

:

1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

阿蒂拉．格勞澤 G R AU Z E R, A t t i l a, 厄恩斯特．布萊哈 B L A H A, E r n s t, 彼得．克倫
KRENN, Peter, 保羅．K.．舍佩爾 SCHEPER, Paul K.

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200780025538.6

2007/06/28

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101484216B

2013/07/03

[51]

分類 Classificação

:

A63F1/00

[54]

標題 Título

:

紙牌處理設備及其使用方法。

[57]

摘要 Resumo

:

一種紙牌處理設備包括一種用於識別憑之處理的紙牌的感測系統。一種控制系統可被配置，以

Equipamento para tratamento das cartas e seu método de uso.
響應一種被接收自該感測系統的信號而選擇性地控制該設備的一種進給系統，一種存儲系統
和/或一種輸出系統，及使使用者能夠使用該設備選擇性地執行一種洗牌操作，一種整理操作
和一種發牌操作的一或多種。一種紙牌處理設備可被配置，以分發被隨機安排的手牌，被預先
安排的手牌，被隨機安排的成副紙牌或被預先安排的成副紙牌。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2006/07/05

11/481,407

美國 Estados Unidos da América

2006/11/09

11/598,259

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001181

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/13
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[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

株式會社大塚製藥工廠

:

OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.

[72]

地址 Endereço

:

115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-Cho, Naruto-Shi, Tokushima 7728601, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

發明人 Inventor

:

井上富士夫 Fujio INOUE, 立石勇 Isamu TATEISHI, 鶴岡達郎 Tatsuro TSURUOKA

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200880005902.7

2008/02/20

[51]

分類 Classificação

:

A61J1/10, A61J1/05, B65D33/38

[54]

標題 Título

:

輸液袋用出入口部件以及輸液袋。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101641070B

2013/06/12

Peça de entrada e saída para saco de infusão, e saco de infusão.
[57]

摘要 Resumo

:

本發明提供了一種能在製造過程中抑制在密封部分形成間隙或褶皺、並能在保管或運輸時防止
構成袋本體的樹脂片受損的輸液袋用出入口部件。本發明所涉及的輸液袋用出入口部件包括：
筒形的本體部，所述本體部的一個端部由能被中空針刺穿的栓體封閉；以及筒形的被密封部，
所述被密封部與所述本體部的另一端相連，從而內部與本體部的內部連通，所述被密封部在被
夾持在為形成具有至少收容藥劑的內部空間的袋本體而重合的樹脂片的端部之間的狀態下被
密封，其中，所述被密封部在徑向上扁平地形成。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2007/02/23

044168/2007

日本 Japão

[21]

編號 N.º

:

J/001182

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/13

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

安東尼．邦焦維

:

BONGIOVI, Anthony

[72]

地址 Endereço

:

649 Whitmore Drive, Port St. Lucie, FL 34984, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

安東尼．邦焦維 Anthony BONGIOVI

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200780050323.X

2007/11/29

[51]

分類 Classificação

:

H03G5/16, H03G5/00, H03G9/00

[54]

標題 Título

:

數字信號處理系統和方法。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101589429B

2013/05/22

Sistema e método para processamento de sinal digital.
[57]

摘要 Resumo

:

本發明提供了用於數字處理音頻信號的方法和系統。特別地，本發明提供了一種headliner揚聲
器系統，其被配置成數字地處理音頻信號以便能夠再現錄音室音質的聲音。
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[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2006/11/30

60/861,711

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001183

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

:

輝瑞大藥廠

地址 Endereço

:

235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

C．S．瓊斯, S．拉格雷卡, 李齊芳, M．J．芒奇霍夫, L．A．賴特

17855

PFIZER INC.

[72]

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

[51]

分類 Classificação

:

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200880022602.X

2008/06/16

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101687841B

2013/07/10

C 07D401/0 4, C 07D401/12, C 07D401/14, C 07D403/0 4, C 07D403/14, C 07D405/14,
C07D409/14, C07D413/14, C07D471/04, A61K31/4433, A61K31/4439, A61K31/517,
A61P35/00

[54]

標題 Título

:

苯并咪唑衍生物。

[57]

摘要 Resumo

:

本發明涉及式I化合物或其藥學上可接受的鹽，其中R1，R 2，R 3A，R 3B，R4，R 5，X，m及n均如本

Derivados de «benzimidazole».
文定義。此種新穎苯并咪唑衍生物可在哺乳動物中用於治療異常細胞生長，例如癌症。本發明
也涉及在哺乳動物，尤其是人類中使用此種化合物以治療異常細胞生長的方法，及含有此種化
合物的藥物組合物。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2007/06/29

60/947,287

美國 Estados Unidos da América

2008/04/02

61/041,645

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001184

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/16

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

詹森藥業有限公司

:

JANSSEN PHARMACEUTICAL N.V.

[72]
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地址 Endereço

:

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium

國籍 Nacionalidade

:

比利時 Belga

發明人 Inventor

:

F．R．波斯特曼, S．霍恩斯, T．巴德

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200680017475.5

2006/05/22

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101180302B

2013/06/19

[51]

分類 Classificação

:

C07F9/09, C07D215/22

[54]

標題 Título

:

製備(αS,βR)-6-溴-α-[2-(二甲基氨基)乙基]-2-甲氧基-α-1-萘基-β-苯基-3-喹啉乙醇的方法。
Processo para a preparação de «(αS,βR)-6-bromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methoxy-α-1-naphthalenyl-β-phenyl-3-quinolineethanol».

[57]

摘要 Resumo

:

本發明涉及利用手性4-羥基二萘并[2,1-d：1′,2′-f][1,3,2]二氧雜磷雜䓬4-氧化物或其衍生物，特
別是(11bR)-4-羥基二萘并[2,1-d：1′,2′-f][1,3,2]二氧雜磷雜䓬4-氧化物，作為拆分劑，通過旋光
拆分，從6-溴-α-[2-(二甲基氨基)乙基]-2-甲氧基-α-1-萘基-β-苯基-3-喹啉乙醇的立體異構形式
的混合物中分離(α S，βR)-6-溴-α-[2-(二甲基氨基)乙基]-2-甲氧基-α-1-萘基-β-苯基-3-喹啉乙
醇的方法。

[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2005/05/25

05104482.4

歐洲聯盟 União Europeia

[21]

編號 N.º

:

J/001185

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/19

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

天使遊戲紙牌股份有限公司

:

ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

[72]

地址 Endereço

:

614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-Karasuma, Simogoyo-ku, Kyoto, 600-8216, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

發明人 Inventor

:

重田泰

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

[51]

分類 Classificação

:

[54]

標題 Título

:

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200880117794.2

2008/11/27

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101873880B

2013/07/03

A63F1/12, A63F1/02
混洗紙牌及其製造方法。
As cartas embaralhadas e seu método de fabricação.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明提供一種混洗紙牌，其無需遊戲組織者在遊戲之前花長時間進行洗牌，並且沒有不正當
行為介入的餘地。該混洗紙牌是通過洗牌機對構成規定副數的紙牌（12）進行洗牌而得到的一
組混洗紙牌套裝（1）。該混洗紙牌套裝（1）被一組組地單獨包裝，並通過印刷有表示固有的混
洗紙牌I D的條形碼（13a）的封條（13）封緘。混洗紙牌I D與能夠將與該紙牌的洗牌有關的洗
牌機特定的信息相關聯，並被註冊到數據庫中。

附圖 Figura

:
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[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2007/11/27

2007-306173

日本 Japão

17857

[21]

編號 N.º

:

J/001186

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/20

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

:

納米生物技術公司

地址 Endereço

:

60 rue de Wattignies F-75012 Paris France

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

發明人 Inventor

:

勞倫特．萊維 Laurent LEVY, 阿格尼絲．波迪艾爾 Agnes POTTIER, 安娜貝爾．洛伊特 An-

NANOBIOTIX

[72]

nabeIle ROUET, 朱莉．馬里爾 Julie MARILL, 科琳．德沃 Corinne DEVAUX, 馬蒂厄．杰
曼 Matthieu GERMAIN
國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200980121103.0

2009/06/04

[51]

分類 Classificação

:

A61K41/00, A61P35/00

[54]

標題 Título

:

無機納粒、其製備及用途。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102056628B

2013/07/10

Nanopartículas inorgânicas, sua preparação e seus usos.
[57]

摘要 Resumo

:

本申請涉及可用於醫療衛生行業的新型可激發粒子。更具體來說，它涉及當用電離輻射例如X射綫、γ-射綫、放射性同位素和/或電子束激發時能夠產生電子和/或高能光子的粒子，及其在醫
療衛生、特別是人類醫療衛生中的用途。本發明的粒子由含氧無機材料、特別是氧化物製成，所
述材料具有足夠密度，並可以在體外、離體或體內通過可控的外部激發進行激活，以便擾亂、改
變或破壞靶細胞、組織或器官。本發明還涉及所述粒子的生產方法，以及包含它們的藥物或醫
學裝置組合物。

[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2008/06/05

08157686.0

歐洲聯盟 União Europeia

2008/06/10

61/060,202

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001187

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/20

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

M&M 技術公司

:

M&M TECHNOLOGIES, INC.

[72]

地址 Endereço

:

873 Hinotes Court, Building D, Lynden, Washington 98264, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

發明人 Inventor

:

詹姆士．B．克拉森 James B.KLASSEN

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL201110349032.9

2003/06/02

[51]

分類 Classificação

:

F04C2/18, F04C15/00

[54]

標題 Título

:

泵。
Bomba.

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102506023B

2013/07/17

[57]
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摘要 Resumo

:

本發明公開了一種泵，包括：殼體；驅動轉子，其被支撐以在所述殼體內轉動，所述驅動轉子具
有多個齒，所述多個齒中的每一個具有前凸面和後沿面；和多個從動轉子，其聯接到所述驅動
轉子並且被支撐以在所述殼體內轉動，所述多個從動轉子中的每一個具有入口和出口以及多個
齒，所述多個齒中的每一個具有前沿面和後平面；其中，所述驅動轉子和所述多個從動轉子在
所述殼體中設置成使得：當所述驅動轉子和所述多個從動轉子轉動時，所述驅動轉子的所述多
個齒和所述從動轉子的所述相應的多個齒彼此相互接合以在每個從動轉子的入口和出口之間
形成密封，所述密封只形成在所述驅動轉子的齒的前凸面和所述從動轉子的齒的後平面之間。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2002/06/03

60/385,689

美國 Estados Unidos da América

2003/04/18

60/464,395

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

J/001189

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/21

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

岡田司郎

:

Shiro OKADA

[72]

地址 Endereço

:

3-8-25 Yougonishi, Matsuyama-shi, Ehime Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

發明人 Inventor

:

岡田司郎 Shiro OKADA

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200980112968.0

2009/03/25

[51]

分類 Classificação

:

A41B9/02

[54]

標題 Título

:

陰莖保持器以及陰莖固定方法。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102006791B

2013/07/17

Retentor de pénis e método de fixação de pénis.
[57]

摘要 Resumo

:

本發明的目的在於提供一種以往沒有的新的陰莖固定方法以及用於實現該新的陰莖固定方法
的陰莖保持器。本實施方式所涉及的男性用內衣（陰莖保持器）（50）具備作為保持器主體的筒
型布狀部件（55）和用於將保持器主體穿戴於人體的連接部件，所述連接部件具備：前側連接
用帶（58a），其一端安裝於筒型布狀部件（55）的前側開口部的下面側；夾子（59a），其安裝於
前側連接用帶（58a）的末端；後側連接用帶（58b），其一端安裝於筒型布狀部件（55）的後側開
口部的上面側；以及夾子（59b），其一端安裝於後側連接用帶（58b）的末端。當固定陰莖時，陰
莖插入筒型布狀部件（55）的內部。

附圖 Figura
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[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2008/04/14

2008-104213

日本 Japão

[21]

編號 N.º

:

J/001191

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/08/27

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

:

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

地址 Endereço

:

中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆侖山路7號,郵編222047

17859

JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.
No. 7 Kunlunshan Road, Economic and Technological Development Zone, Lianyunggang,
Jiangsu, 222047, China
[72]

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

發明人 Inventor

:

吳玉霞 WU, Yuxia, 毛姝君 MAO, Shujun, 陳昊 CHEN, Hao

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL201180003298.6

2011/06/02

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 102470178B

2013/06/05

[51]

分類 Classificação

:

A61K47/32, A61K47/38, A61K47/36, A61K9/14, A61K31/55, A61P7/10

[54]

標題 Título

:

托伐普坦固體分散體及其製備方法。
Dispersão sólida de «Tolvaptan» e seu método de preparação.

[57]

摘要 Resumo

:

一種托伐普坦固體分散體及其製備方法，所述固體分散體包含托伐普坦和交聯聚乙烯吡咯烷
酮，重量比為1：0.05-20，優選為1：0.1-10，更優選2：1。該固體分散體還可含有水溶性聚合物，
例如聚乙烯吡咯烷酮、羥丙基纖維素、羥乙基纖維素或甲基纖維素，其中托伐普坦：交聯聚乙
烯吡咯烷酮：水溶性聚合物的重量比優選為2：1：0.1。該固體分散體具有好的熱力學穩定性和
溶解性，其製成的藥物組合物具有提高的釋放速率和生物利用度。

[30]

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2010/06/25

201010224884.0

中國 China

[21]

編號 N.º

:

J/001218

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/09/19

[24]

批示日 Data de despacho :

2013/10/10

[73]

權利人 Titular

:

鑽岩氣動有限公司
Drillroc Pneumatic Pty Ltd.

[72]

地址 Endereço

:

44 Donggarven Drive Eagleby Queensland 4207 Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

發明人 Inventor

:

托尼．洛熱爾, 丹尼爾．保羅．洛熱爾

國家知識產權局發明專利
Patente de Invenção da

:

DNPI

專利號

申請日

N.º de patente

Data de pedido

ZL200780039014.2

2007/10/17

[51]

分類 Classificação

:

E21B1/38, E21B10/40

[54]

標題 Título

:

潛孔錘鑽。

授權公告號

授權公告日

N.º de anúncio da

Data de anúncio da

concessão

concessão

CN 101529043B

2013/07/03

Martelo de fundo de furo.
[57]

摘要 Resumo

:

本發明提供一種潛孔錘，其包括鑽頭（2），該鑽頭由短驅動銷（4）和長驅動銷（5）保持在驅動
器卡盤（1）的孔中。卡盤（1）和鑽頭（2）的釺尾具有機加工出的縱向凹槽（3），每隔一個釺尾
凹槽為盲槽，並通過短銷長度的釋放部與相鄰通槽連通。將短銷（4）插入通過鑽頭通槽和驅
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動器卡盤凹槽（3）對準而形成的可見孔中。然後使卡盤（1）換位，這將短銷（4）推到一旁直到
長銷（5）可插入。驅動器卡盤（1）和鑽頭（2）旋轉地接合。由於短銷（4）陷入盲槽中，因此鑽頭
（2）滑動期望距離。該布置不需要釺尾延長部來容納傳統的鑽頭保持環。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2006/10/20

2006905840

澳大利亞 Austrália

附註
Averbamento
編號
N.º
J/001013

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2013/10/03

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

轉讓

株式會社達斯萊

1.世嘉股份有限公司，地址為東京都大

Transmissão

DARTSLIVE Co., Ltd

田區羽田1丁目2番12號
KABUSHIKI KAISHA SEGA doing
business as SEGA CORPORATION,
com sede em 2-12, Haneda 1-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
2.株式會社達斯萊
DARTSLIVE Co., Ltd, com sede em
19-19, E b i s u 1-c h o m e, S h i b u y a-k u,
Tokyo, Japan

J/001044

2013/10/03

更改認別資料

夏弗瑪斯特公司

Modificação de

SHUFFLE MASTER, INC.

SHFL entertainment, Inc.

identidade

發明專利之保護
Protecção de Patente de Invenção
申請
Pedido
根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈下列
在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。
De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de
Dezembro, a seguir se publica(m) o(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM e que, a partir da data da
publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamações.
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[21]

編號 N.º

:

I/001144

[22]

申請日 Data de pedido

:

2012/05/16

[71]

申請人 Requerente

:

Novel Tech International Limited

地址 Endereço

:

Unit C, 19/F, Entertainment Building, 30 Queen’s Road Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

[72]

發明人 Inventor

:

Jay Chun

[51]

分類 Classificação

:

A63F13/12

[54]

標題 Título

:

電子遊戲設備。

17861

Equipamento de jogo electrónico.
[57]

摘要 Resumo

:

本文中介紹的例子與系統和方法有關，可以從一張或多張賭桌接收視頻流。該系統和方法可以
在電子遊戲設備上顯示來自一張或多張賭桌的視頻流，並且根據與該一張或多張賭桌有關的
數據生成遊戲選項。遊戲選項可以基於與未來遊戲結果有關的預設投注結構。該系統和方法
可以顯示遊戲選項。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/04/25

13/456,110

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

I/001202

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/04/10

[71]

申請人 Requerente

:

Patent Investment & Licensing Company

地址 Endereço

:

6415 South Tenaya Way, Suite 110, Las Vegas, Nevada 89113, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[72]

發明人 Inventor

:

John F. Acres

[51]

分類 Classificação

:

G06Q10/06

[54]

標題 Título

:

監控博彩遊戲機及調度服務人員網路的方法和裝置。
Método e equipamento para a monotorização de máquinas de jogo em rede e para a requisição de serviço de assistência.

[57]

摘要 Resumo

:

本發明的實施例旨在提供一種可派遣人員至賭場某個位置以回應該處服務請求的方法。可派
遣至不同位置的人員名單會儲存在一個資料庫內。至少應與根據提供服務類型具有主要資歷
的某些人員聯繫。遊戲裝置網路接收通信後會顯示需要服務的特定位置。信號自動發送至擁有
合適資歷可提供服務的人員所攜帶的無線設備。同時發送玩家跟蹤資料，令服務人員可以提供
個人化服務。

附圖 Figura

:

[30]
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優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/04/12

13/445,438

美國 Estados Unidos da América

[21]

編號 N.º

:

I/001203

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/04/10

[71]

申請人 Requerente

:

Patent Investment & Licensing Company

地址 Endereço

:

6415 Tenaya Way, Suite 110, Las Vegas, Nevada 89113, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

[72]

發明人 Inventor

:

John F. Acres

[51]

分類 Classificação

:

A63F13/06

[54]

標題 Título

:

向潛在玩家傳達有關聯網博彩遊戲機資訊的方法和裝置。
Método e equipamento para a comunicação, a potenciais jogadores, de informação sobre
máquinas de jogo em rede.

[57]

摘要 Resumo

:

在電子博彩遊戲機網路上，收集和處理有關機器性能或遊戲機玩家的資料，藉此作出未來累積
彩金的預測和推薦遊戲。通過至少一個虛擬人物角色作出預測和推薦，該虛擬人物角色可藉由
賭場內顯示器或網路瀏覽器或智慧型手機與玩家或潛在玩家溝通。玩家可利用手機、文字訊息
或其他互聯網通信方式與虛擬人物角色對話。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/04/12

13/445,355

美國 Estados Unidos da América

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列
批示向初級法院提起上訴。
Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
a seguir se publica(m) o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM,
e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s)
abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給
Concessão

編號

註冊日期

批示日期

權利人

N.º

Data de registo

Data de despacho

Titular

I/001106

2013/10/04

2013/10/04

Ainsworth Game Technology Limited
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註冊申請之拒絕
Recusa de Pedidos de Registo

編號
N.º

I/001222

備註

批示日期
Data de

Requerente

despacho
2013/10/10

Observações

申請人

根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

周俊

第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。
Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do
n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

I/001223

2013/10/10

周俊

第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。
Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do
n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

I/001224

2013/10/10

周俊

第9條第1款e）項，結合第20條第1款a）項和第25條。
Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do
n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

實用專利之保護
Protecção de Patente de Utilidade
申請
Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別行政
區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。
De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, a seguir se
publica(m) o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM e que, a partir da data da publicação deste aviso até à
data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamações.

[21]

編號 N.º

:

U/000120

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/04/03

[71]

申請人 Requerente

:

比亞迪股份有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市坪山新區比亞迪路3009號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

發明人 Inventor

:

杜曉文, 張永增, 鍾益林, 范波

[51]

分類 Classificação

:

B60R25/00, B60R25/04

[54]

標題 Título

:

具有車用智能 鑰匙裝置的車輛及車用智能 鑰匙裝置。
Veículo com dispositivo de chave inteligente para carro e dispositivo de chave inteligente
para carro.

[57]

摘要 Resumo

:

本實用新型提供了一種車用智能 鑰 匙裝置，包括：啟動鍵；方向控制鍵；無線模塊，用於與車輛
進行無線通信；以及控制模塊，所述控制模塊分別與所述無線模塊、所述啟動鍵和所述方向控
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制鍵相連，用於在用戶觸發所述啟動鍵或方向控制鍵時，通過所述無線模塊向所述車輛發出
啟動信號或控制信號。該車用智能 鑰匙裝置可以控制車輛在可視範圍內低速行駛，便於用戶在
狹窄的地方停車和取車，操作簡單方便。本實用新型還提供了一種具有車用智能 鑰 匙裝置的車
輛。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/04/06

201220143515.3

中國 China

[21]

編號 N.º

:

U/000121

[22]

申請日 Data de pedido

:

2013/04/08

[71]

申請人 Requerente

:

小田（中山）實業有限公司
XIAOTIAN (ZHONGSHAN) INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省中山市小欖鎮工業區大道北10號
No. 10 Industrial Road North, Xiaolan Industrial Park, Xiaolan Town, Zhongshan City,
Guangdong Province, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

[72]

發明人 Inventor

:

周洪 ZHOU HONG

[51]

分類 Classificação

:

A47J31/18, A47J31/56, A47J31/46

[54]

標題 Título

:

一種智能恆溫沖茶機。
Um tipo de máquina inteligente e termostática para fazer chá.

[57]

摘要 Resumo

:

本實用新型公開了一種智能恆溫沖茶機，包括有通過管路依次連接的熱水缸、沖茶缸及儲茶
缸，儲茶缸通過出水管連接至飲用出水口，還包括設有操作面板的控制器，熱水缸、沖茶缸及儲
茶缸的底部分別設有可對缸體加熱的發熱盤，三缸內分別設有溫度傳感器；沖茶缸底部設有回
流管，回流通道上設有水泵，水泵、發熱盤及溫度傳感器均與控制器控制連接；沖茶缸設有將
其分為上下兩個腔體的隔板，隔板上設有一個導通上下腔體的小孔，水泵抽水端與沖茶缸下腔
接通，水泵出水端與所述回流管連接。本實用新型涉及的沖茶機在沖製茶葉時包括有加熱、沖
茶、煮茶、運茶、座茶、出茶、飲茶七個階段，沖製的茶水，在色、香、味方面比現有的沖茶機有
更好的體現。

[30]

附圖 Figura

:

優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2012/04/13

201220154345.9

中國 China
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更正
Rectificações
程序編號

更正項目

原文

應改為

Processo n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

N/071655

商標圖案（2013年10月3日第40期第
二組《澳門特別行政區公報》）
Figura da marca (B.O. da RAEM
n.º 40, II Série, de 3 de Outubro de
2013)

應各申請人/權利人之要求，更正如下：
A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte:
程序編號

更正項目

原文

應改為

Processo n.º

Item da rectificação

Onde se lê

Deve ler-se

N/026066

註冊權利人之名稱（2007年8月1日

N/026067

第31期第二組《澳門特別行政區公

CLARINS S.A.

CLARINS

報》）
Nome do titular (B.O. da RAEM
n.º 31, II Série, de 1 de Agosto de
2007)
N/067359

商標圖案（2013年6月5日第23期第

N/067360

二組《澳門特別行政區公報》）

N/067361

Figura da marca (B.O. da RAEM
n.º 23, II Série, de 5 de Junho de
2013)

N/069056

產品名單及顏色要求（2013年7月3

珠寶、首飾；寶石；鐘錶、計時儀

珠寶；寶石；鐘錶。（全屬第14類

日第27期第二組《澳門特別行政區

器。（全屬第14類產品）

產品）

公報》）

顏色要求：紅色、黑色、白色。

顏色要求：……

申請人（2013年7月17日第29期第二

科斯威

馬來西亞科斯威

組《澳門特別行政區公報》）

Cosway (M) Sdn. Bhd.

Lista de produtos e Reivindicação
de cores (B.O. da RAEM n.º 27, II
Série, de 3 de Julho de 2013)
N/069633

Requerente (B.O. da RAEM n.º 29,
II Série, de 17 de Julho de 2013)
N/070554

地址（2013年8月21日第34期第二組

P.O.Box 957, Offshore Incorporar-

P.O.Box 957, Offshore Incorpora-

《澳門特別行政區公報》）

tions Centre Road Town, Tortola,

tions Centre Road Town, Tortola,

Endereço (B.O. da RAEM n.º 34,

British Virgin Islands

British Virgin Islands

Km Bld. 4F, 6F, 8F 3-7-17 Higashi

Km Bld. 4F, 6F, 8F 3-7-17 Higashi

II Série, de 21 de Agosto de 2013)
N/071088

地址（2013年8月21日第34期第二組

N/071089

《澳門特別行政區公報》）

Nihonbashi Chou-ku, Tokyo 103-

Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo 103-

N/071090

Endereço (B.O. da RAEM n.º 34,

-0004, Japan

-0004, Japan

II Série, de 21 de Agosto de 2013)
二零一三年十月十一日於經濟局——局長

蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 11 de Outubro de 2013.
O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.
（是項刊登費用為 $1,031,480.00）
(Custo desta publicação $ 1 031 480,00)
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印 務 局
澳 門 法 例
1979
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1999
1999

訓令
法令
法令
法令
法令
法令
法令
法令
法令
法律、法令及訓令
法律、法令及訓令
法律、法令及訓令
法律、法令及訓令
法律、法令及訓令
法律、法令
上半年
及訓令
下半年
法律、法令
上半年
及訓令
下半年
法律、法令
上半年
及訓令
下半年
法律、法令
上半年
及訓令
下半年
法律、法令
上半年
及訓令
下半年
法律、法令
上半年
及訓令
下半年
法律、法令
上半年
及訓令
下半年
法律、法令及訓令
上半年
法律、法令及訓令
第三季
法律、法令及訓令
（中文版）
十月一日至十二月十九日

$ 15.00
$ 50.00
$ 30.00
$ 30.00
$ 70.00
$ 70.00
$ 90.00
$120.00
$ 90.00
$120.00
$230.00
$300.00
$280.00
$250.00
$110.00
$180.00
$180.00
$250.00
$200.00
$450.00
$360.00
$350.00
$220.00
$370.00
$170.00
$200.00
$170.00
$350.00
$250.00
$180.00
$220.00

1999
2000

法律、行政法規及其他
法律、行政法規及其他

2001

法律、行政法規及其他

2002

法律、行政法規及其他

2003

法律、行政法規及其他

2004

法律、行政法規及其他

2005

法律、行政法規及其他

2006

法律、行政法規及其他

2007

法律、行政法規及其他

2008

法律、行政法規及其他

2009

法律、行政法規及其他

2010

法律、行政法規及其他

2011
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

法律、行政法規及其他
對外規則 批示
對外規則 批示
對外規則 批示
對外規則 批示
對外規則 批示
對外規則 批示
對外規則 批示

十二月二十日至三十一日
上半年
下半年
上半年
下半年
上半年
下半年
上半年
下半年
上半年
下半年
上半年
下半年
上半年
下半年
上半年
下半年
上半年
下半年
上半年
下半年
上半年
下半年
上半年

$ 90.00
$ 70.00
$ 90.00
$ 70.00
$120.00
$ 70.00
$ 90.00
$ 70.00
$100.00
$ 90.00
$130.00
$ 70.00
$ 80.00
$ 80.00
$ 90.00
$ 70.00
$ 90.00
$ 70.00
$ 90.00
$ 90.00
$ 90.00
$ 90.00
$ 90.00
$ 90.00
$120.00
$150.00
$200.00
$135.00
$125.00
$260.00
$300.00

IMPRENSA OFICIAL
Legislação de Macau

1979
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1999
1999

Portarias
Decretos-Leis
Decretos-Leis
Decretos-Leis
Decretos-Leis
Decretos-Leis
Decretos-Leis
Decretos-Leis
Decretos-Leis
Leis, Decretos-Leis e Portarias
Leis, Decretos-Leis e Portarias
Leis, Decretos-Leis e Portarias
Leis, Decretos-Leis e Portarias
Leis, Decretos-Leis e Portarias
Leis, DecretosI Semestre
-Leis e Portarias
II Semestre
Leis, DecretosI Semestre
-Leis e Portarias
II Semestre
Leis, DecretosI Semestre
-Leis e Portarias
II Semestre
Leis, DecretosI Semestre
-Leis e Portarias
II Semestre
Leis, DecretosI Semestre
-Leis e Portarias
II Semestre
Leis, DecretosI Semestre
-Leis e Portarias
II Semestre
Leis, DecretosI Semestre
-Leis e Portarias
II Semestre
Leis, Decretos-Leis e Portarias
I Semestre
Leis, Decretos-Leis e Portarias
III Trimestre
Leis, Decretos-Leis e Portarias
(versão portuguesa)
1 Out. a 19 Dez.

$ 15,00
$ 50,00
$ 30,00
$ 30,00
$ 70,00
$ 70,00
$ 90,00
$ 120,00
$ 90,00
$ 120,00
$ 230,00
$ 300,00
$ 280,00
$ 250,00
$ 110,00
$ 180,00
$ 180,00
$ 250,00
$ 200,00
$ 450,00
$ 360,00
$ 350,00
$ 220,00
$ 370,00
$ 170,00
$ 200,00
$ 170,00
$ 350,00

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

$ 250,00
$ 180,00
$ 220,00

Leis, Regulamentos
Administrativos e outros
Leis, Regulamentos
Administrativos e outros
Leis, Regulamentos
Administrativos e outros
Leis, Regulamentos
Administrativos e outros
Leis, Regulamentos
Administrativos e outros
Leis, Regulamentos
Administrativos e outros
Leis, Regulamentos
Administrativos e outros
Leis, Regulamentos
Administrativos e outros
Leis, Regulamentos
Administrativos e outros
Leis, Regulamentos
Administrativos e outros
Leis, Regulamentos
Administrativos e outros
Leis, Regulamentos
Administrativos e outros
Leis, Regulamentos
Administrativos e outros
Despachos Externos
Despachos Externos
Despachos Externos
Despachos Externos
Despachos Externos
Despachos Externos
Despachos Externos

印 務 局

Imprensa Oficial
每 份 售 價 $532.00
PreÇo deste nÚMero $ 532,00

20 a 31 Dez.
I Semestre
II Semestre
I Semestre
II Semestre
I Semestre
II Semestre
I Semestre
II Semestre
I Semestre
II Semestre
I Semestre
II Semestre
I Semestre
II Semestre
I Semestre
II Semestre
I Semestre
II Semestre
I Semestre
II Semestre
I Semestre
II Semestre
I Semestre

$   90,00
$   70,00
$   90,00
$   70,00
$ 120,00
$   70,00
$ 90,00
$   70,00
$ 100,00
$   90,00
$ 130,00
$   70,00
$ 80,00
$   80,00
$ 90,00
$   70,00
$   90,00
$   70,00
$   90,00
$   90,00
$   90,00
$   90,00
$   90,00
$   90,00
$ 120,00
$ 150,00
$ 200,00
$ 135,00
$ 125,00
$ 260,00
$ 300,00

