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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, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação
deste aviso, começa a contar o prazo de dois meses para a apresentação de reclamação.

[210] 編號 N.º

:

N/084813

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

Rockstar, Inc.

地址 Endereço

:

P.O. Box 27740, Las Vegas, Nevada 89126, Estados Unidos da América

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas energéticas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084814

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

Rockstar, Inc.

地址 Endereço

:

P.O. Box 27740, Las Vegas, Nevada 89126, Estados Unidos da América

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas energéticas.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/084815

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/04/09

[730] 申請人 Requerente

:

Rockstar, Inc.

地址 Endereço

:

P.O. Box 27740, Las Vegas, Nevada 89126, Estados Unidos da América

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

Bebidas energéticas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086972

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

19593

Couro, em bruto e semi-trabalhado; imitações de couro; peles; porta-moedas; sacos escolares; carteiras para cartões de visitas (porta-notas); caixas para chapéus de couro; mochilas;
carteiras de bolso; sacos de compras; sacos de praia; sacos de mão; malas de viagem; pastas;
conjuntos de viagem (em couro); baús para viagem (malas); sacos de vestuário para viagens;
porta-chaves; malas de viagem; sacos para desporto; coberturas de peles (couro); coberturas para mobílias (mobiliários) em couro; correias de couro; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalas; trelas de couro; coleiras para animais; roupa para animais de estimação;
arreios para animais; selaria; bolsa.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086973

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário; calças; corpetes (roupa interior de senhora); roupas interiores; roupões; camisolas de lã; camisas; meias-calças; fatos; vestuário pronto-a-vestir; calças; artigos de malha
(vestuário); colete; casacos; saias; casacos de malha desportivos; aventais (vestuário); pijamas; ceroulas; sobretudos; vestuário de couro; T-shirts; ponchos; fatos de banho; impermeáveis; botas; sapatos; sandálias; chinelos; sapatos de desporto; chapéus; peúgas; luvas (vestuário); xailes; gravatas; lenços de pescoço; cintos de couro (vestuário).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086974

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos
clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos comerciais, lojas de venda a retalho ou através de portais de Internet; consultoria relacionada
com serviços de venda a retalho; gestão e administração de assuntos comerciais de lojas de
venda a retalho; serviços de venda a retalho online; demonstração de artigos; distribuição
de amostras; publicidade; decoração de montras; modelação para publicidade ou promoção
de vendas; aluguer de espaços publicitários; publicidade on-line numa rede de computadores; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; assistência
em gestão comercial; análise de preço de custo; consultoria de gestão e organização comercial; estudos de marketing; relações públicas; pesquisa de marketing; organização de
exposições para fins comerciais e publicitários; gestão comercial de hotéis; administração
comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; organização de desfiles
de moda para publicidade e vendas; agências de importação-exportação; promoção de vendas para terceiros; marketing; processamento administrativo de ordens de compra.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086975

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

18
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[511]

產品 Produtos

:

19595

Couro, em bruto e semi-trabalhado; imitações de couro; peles; porta-moedas; sacos escolares; carteiras para cartões de visitas (porta-notas); caixas para chapéus de couro; mochilas;
carteiras de bolso; sacos de compras; sacos de praia; sacos de mão; malas de viagem; pastas;
conjuntos de viagem (em couro); baús para viagem (malas); sacos de vestuário para viagens;
porta-chaves; malas de viagem; sacos para desporto; coberturas de peles (couro); coberturas para mobílias (mobiliários) em couro; correias de couro; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; bengalas; trelas de couro; coleiras para animais; roupa para animais de estimação;
arreios para animais; selaria; bolsa.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086976

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário; calças; corpetes (roupa interior de senhora); roupas interiores; roupões; camisolas de lã; camisas; meias-calças; fatos; vestuário pronto-a-vestir; calças; artigos de malha
(vestuário); colete; casacos; saias; casacos de malha desportivos; aventais (vestuário); pijamas; ceroulas; sobretudos; vestuário de couro; T-shirts; ponchos; fatos de banho; impermeáveis; botas; sapatos; sandálias; chinelos; sapatos de desporto; chapéus; peúgas; luvas (vestuário); xailes; gravatas; lenços de pescoço; cintos de couro (vestuário).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086977

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos
clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos comerciais, lojas de venda a retalho ou através de portais de Internet; consultoria relacionada
com serviços de venda a retalho; gestão e administração de assuntos comerciais de lojas de
venda a retalho; serviços de venda a retalho online; demonstração de artigos; distribuição
de amostras; publicidade; decoração de montras; modelação para publicidade ou promoção
de vendas; aluguer de espaços publicitários; publicidade on-line numa rede de computadores; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; assistência
em gestão comercial; análise de preço de custo; consultoria de gestão e organização comercial; estudos de marketing; relações públicas; pesquisa de marketing; organização de
exposições para fins comerciais e publicitários; gestão comercial de hotéis; administração
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comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; organização de desfiles
de moda para publicidade e vendas; agências de importação-exportação; promoção de vendas para terceiros; marketing; processamento administrativo de ordens de compra.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086978

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos
clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos comerciais, lojas de venda a retalho ou através de portais de Internet; consultoria relacionada
com serviços de venda a retalho; gestão e administração de assuntos comerciais de lojas de
venda a retalho; serviços de venda a retalho online; demonstração de artigos; distribuição
de amostras; publicidade; decoração de montras; modelação para publicidade ou promoção
de vendas; aluguer de espaços publicitários; publicidade on-line numa rede de computadores; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; assistência
em gestão comercial; análise de preço de custo; consultoria de gestão e organização comercial; estudos de marketing; relações públicas; pesquisa de marketing; organização de
exposições para fins comerciais e publicitários; gestão comercial de hotéis; administração
comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; organização de desfiles
de moda para publicidade e vendas; agências de importação-exportação; promoção de vendas para terceiros; marketing; processamento administrativo de ordens de compra.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086979

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos
clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos comerciais, lojas de venda a retalho ou através de portais de Internet; consultoria relacionada
com serviços de venda a retalho; gestão e administração de assuntos comerciais de lojas de
venda a retalho; serviços de venda a retalho online; demonstração de artigos; distribuição
de amostras; publicidade; decoração de montras; modelação para publicidade ou promoção
de vendas; aluguer de espaços publicitários; publicidade on-line numa rede de computado-
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res; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; assistência
em gestão comercial; análise de preço de custo; consultoria de gestão e organização comercial; estudos de marketing; relações públicas; pesquisa de marketing; organização de
exposições para fins comerciais e publicitários; gestão comercial de hotéis; administração
comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; organização de desfiles
de moda para publicidade e vendas; agências de importação-exportação; promoção de vendas para terceiros; marketing; processamento administrativo de ordens de compra.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086980

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos
clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos comerciais, lojas de venda a retalho ou através de portais de Internet; consultoria relacionada
com serviços de venda a retalho; gestão e administração de assuntos comerciais de lojas de
venda a retalho; serviços de venda a retalho online; demonstração de artigos; distribuição
de amostras; publicidade; decoração de montras; modelação para publicidade ou promoção
de vendas; aluguer de espaços publicitários; publicidade on-line numa rede de computadores; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; assistência
em gestão comercial; análise de preço de custo; consultoria de gestão e organização comercial; estudos de marketing; relações públicas; pesquisa de marketing; organização de
exposições para fins comerciais e publicitários; gestão comercial de hotéis; administração
comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; organização de desfiles
de moda para publicidade e vendas; agências de importação-exportação; promoção de vendas para terceiros; marketing; processamento administrativo de ordens de compra.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086981

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos
clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos comerciais, lojas de venda a retalho ou através de portais de Internet; consultoria relacionada
com serviços de venda a retalho; gestão e administração de assuntos comerciais de lojas de
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venda a retalho; serviços de venda a retalho online; demonstração de artigos; distribuição
de amostras; publicidade; decoração de montras; modelação para publicidade ou promoção
de vendas; aluguer de espaços publicitários; publicidade on-line numa rede de computadores; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; assistência
em gestão comercial; análise de preço de custo; consultoria de gestão e organização comercial; estudos de marketing; relações públicas; pesquisa de marketing; organização de
exposições para fins comerciais e publicitários; gestão comercial de hotéis; administração
comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; organização de desfiles
de moda para publicidade e vendas; agências de importação-exportação; promoção de vendas para terceiros; marketing; processamento administrativo de ordens de compra.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086982

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos
clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos comerciais, lojas de venda a retalho ou através de portais de Internet; consultoria relacionada
com serviços de venda a retalho; gestão e administração de assuntos comerciais de lojas de
venda a retalho; serviços de venda a retalho online; demonstração de artigos; distribuição
de amostras; publicidade; decoração de montras; modelação para publicidade ou promoção
de vendas; aluguer de espaços publicitários; publicidade on-line numa rede de computadores; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; assistência
em gestão comercial; análise de preço de custo; consultoria de gestão e organização comercial; estudos de marketing; relações públicas; pesquisa de marketing; organização de
exposições para fins comerciais e publicitários; gestão comercial de hotéis; administração
comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; organização de desfiles
de moda para publicidade e vendas; agências de importação-exportação; promoção de vendas para terceiros; marketing; processamento administrativo de ordens de compra.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086983

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos
clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos co-
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merciais, lojas de venda a retalho ou através de portais de Internet; consultoria relacionada
com serviços de venda a retalho; gestão e administração de assuntos comerciais de lojas de
venda a retalho; serviços de venda a retalho online; demonstração de artigos; distribuição
de amostras; publicidade; decoração de montras; modelação para publicidade ou promoção
de vendas; aluguer de espaços publicitários; publicidade on-line numa rede de computadores; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; assistência
em gestão comercial; análise de preço de custo; consultoria de gestão e organização comercial; estudos de marketing; relações públicas; pesquisa de marketing; organização de
exposições para fins comerciais e publicitários; gestão comercial de hotéis; administração
comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; organização de desfiles
de moda para publicidade e vendas; agências de importação-exportação; promoção de vendas para terceiros; marketing; processamento administrativo de ordens de compra.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086984

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos
clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos comerciais, lojas de venda a retalho ou através de portais de Internet; consultoria relacionada
com serviços de venda a retalho; gestão e administração de assuntos comerciais de lojas de
venda a retalho; serviços de venda a retalho online; demonstração de artigos; distribuição
de amostras; publicidade; decoração de montras; modelação para publicidade ou promoção
de vendas; aluguer de espaços publicitários; publicidade on-line numa rede de computadores; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; assistência
em gestão comercial; análise de preço de custo; consultoria de gestão e organização comercial; estudos de marketing; relações públicas; pesquisa de marketing; organização de
exposições para fins comerciais e publicitários; gestão comercial de hotéis; administração
comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; organização de desfiles
de moda para publicidade e vendas; agências de importação-exportação; promoção de vendas para terceiros; marketing; processamento administrativo de ordens de compra.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086985

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Preparação e organização exposições de arte; serviços de exposições de arte; serviços de
galeria de arte; preparação e condução de workshops (treino); organização de exposições
para fins culturais ou educacionais; fotografia; publicação de livros; educação; entretenimento.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086986

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Agregação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos
clientes uma conveniente apreciação e aquisição desses produtos em estabelecimentos comerciais, lojas de venda a retalho ou através de portais de Internet; consultoria relacionada
com serviços de venda a retalho; gestão e administração de assuntos comerciais de lojas de
venda a retalho; serviços de venda a retalho online; demonstração de artigos; distribuição
de amostras; publicidade; decoração de montras; modelação para publicidade ou promoção
de vendas; aluguer de espaços publicitários; publicidade on-line numa rede de computadores; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins retalhistas; assistência
em gestão comercial; análise de preço de custo; consultoria de gestão e organização comercial; estudos de marketing; relações públicas; pesquisa de marketing; organização de
exposições para fins comerciais e publicitários; gestão comercial de hotéis; administração
comercial para o licenciamento de bens e serviços para terceiros; organização de desfiles
de moda para publicidade e vendas; agências de importação-exportação; promoção de vendas para terceiros; marketing; processamento administrativo de ordens de compra.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/086987

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/03

[730] 申請人 Requerente

:

Joyce Boutique Holdings Limited

地址 Endereço

:

Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM12, Bermuda

國籍 Nacionalidade

:

百慕大 Bermudense

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Preparação e organização exposições de arte; serviços de exposições de arte; serviços de
galeria de arte; preparação e condução de workshops (treino); organização de exposições
para fins culturais ou educacionais; fotografia; publicação de livros; educação; entretenimento.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/087627

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/06/20

[730] 申請人 Requerente

:

Global Ace Holdings Limited

:

Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, 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

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Tabaco; charutos; cigarros; cigarros electrónicos; peças, componentes e acessórios para cigarros electrónicos; artigos para fumadores; fósforos; isqueiros para fumadores, cinzeiros
para fumadores, frascos para tabaco, latas para tabaco, filtros para cigarros, mortalhas.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/06/09

303026493

中國香港 Hong Kong, China

[210] 編號 N.º

:

N/088246

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/08

[730] 申請人 Requerente

:

多安光學工貿有限公司

地址 Endereço

:

土耳其伊斯坦布爾巴赫里維爾縣斯里奈沃區米塔帕薩街哈坎商務中心2號8層23-24室

國籍 Nacionalidade

:

土耳其 Turca

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝
置及儀器；處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的裝置和儀器；錄製、通訊、重放聲音或影像
的裝置；磁性數據載體，錄音盤；光盤，ＤＶＤ盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結
構；收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機；計算機軟件；滅火器械。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/088289

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

Delos Hospitality LLC

地址 Endereço

:

4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aplicação de software informático para dispositivos portáteis, móveis e média em forma de
telemóveis, reprodutores de média portáteis, tablets e computadores portáteis, nomeadamente, software para uso pelos hóspedes do hotel, participantes da centro de convenções,
participantes da conferência, participantes da reunião, e ocupantes de escritório para pro-
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mover uma vida saudável e bem-estar e permitir os usuários para comprar produtos relacionados com bem-estar.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/01/24

86/174,108

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/088290

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

Delos Hospitality LLC

地址 Endereço

:

4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Planeamento e organização de reuniões, conferências, convenções e eventos de negócios e
promocionais, que incluído exercícios, refeições e actividades relacionados que promovem
a saúde e o bem-estar das participantes de reunião, conferência, convenções e eventos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/01/24

86/174,108

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/088291

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

Delos Hospitality LLC

地址 Endereço

:

4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Construção de edifícios comerciais, e instalações comerciais, hotéis, salas para conferências, convenções e reuniões que promovem a saúde e o bem-estar e serviços de consultoria
relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/01/24

86/174,108

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/088292

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

Delos Hospitality LLC

地址 Endereço

:

4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

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

:

40

[511]

服務 Serviços

:

Fabrico por encomenda de móveis, instalações, iluminação, tapetes, relógios de parede e de
mesa, aparelhos e tapeçarias que promovem a saúde e o bem-estar; serviços de consultoria
relacionados com fabrico por encomenda de móveis, instalações, iluminação, tapetes, relógios de parede e de mesa, aparelhos e tapeçarias que promovem a saúde e o bem-estar.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/01/24

86/174,108

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/088293

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

Delos Hospitality LLC

地址 Endereço

:

4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Planeamento e organização de reuniões de entretenimento sociais que incluído exercícios,
refeições e actividades relacionados que promovem a saúde e o bem-estar de reunião, conferência, hóspede do hotel e participantes da convenções e eventos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/01/24

86/174,108

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/088294

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

Delos Hospitality LLC

地址 Endereço

:

4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Desenho de edifícios comerciais, instalações comerciais, hotéis, salas para conferências,
convenções e reuniões consistindo de seleção de mobiliário, instalações, iluminação, tapetes, relógios de parede e de mesa, aparelhos e tapeçarias para um ambiente desenhado
para promovem a saúde e o bem-estar, incluindo a gestão e relaxamento do stress; desenho
de decoração de interiores; serviços de desenho de interiores, nomeadamente, a selecção
de móveis, instalações, iluminação, tapetes, relógios de parede e de mesa, aparelhos e tapeçarias; serviços de consultoria relacionados com desenho de edifícios e quarto, desenho de
decoração de interiores, e desenho de interiores; desenho de decoração de interiores que
promovem a saúde e o bem-estar; serviços de desenho de interiores, nomeadamente, a selecção de móveis, instalações, iluminação, tapetes, relógios de parede e de mesa, aparelhos
e tapeçarias que promovem a saúde e o bem-estar.
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[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/01/24

86/174,108

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/088295

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

Delos Hospitality LLC

地址 Endereço

:

4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de hotéis.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/01/24

86/174,108

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/088296

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

Delos Hospitality LLC

地址 Endereço

:

4th Floor, 54 Thompson Street, New York, NY 10018, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de porteiro pessoais para terceiros compreendendo de arranjos pessoais a pedidos
e reservas, todos prestados no hotel.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/01/24

86/174,108

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/088317

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

De Beers UK Limited

地址 Endereço

:

17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, 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

:

Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos
noutras classes; artigos de joalharia e bijuterias; pedras preciosas e semi-preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/088318

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/10

[730] 申請人 Requerente

19605

:

De Beers UK Limited

地址 Endereço

:

17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de vendas a retalho e por grosso, serviços de publicidade e comercialização, tudo
no sector de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos de joalharia e bijutarias, pedras preciosas e semi-preciosas, relojoaria e instrumentos
cronométricos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/088319

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

De Beers UK Limited

地址 Endereço

:

17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, 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

:

Metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos
noutras classes; artigos de joalharia e bijuterias; pedras preciosas e semi-preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/088320

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/10

[730] 申請人 Requerente

:

De Beers UK Limited

地址 Endereço

:

17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de vendas a retalho e por grosso, serviços de publicidade e comercialização, tudo
no sector de metais preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos de joalharia e bijutarias, pedras preciosas e semi-preciosas, relojoaria e instrumentos
cronométricos.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/088566

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/22

[730] 申請人 Requerente

:

廣州市街梯服飾有限公司

地址 Endereço

:

中國廣州市白雲區嘉禾街長紅村工業園西路5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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

登山杖、動物皮、錢包、手杖、學生用書包、書包、卡片盒（皮夾子）、傘、抱嬰兒用吊袋、仿皮、
仿皮革、傘套、寵物服裝、背包、女用陽傘、裘皮、手提包、購物袋、公文箱、旅行包、馬具、旅行
用衣袋、衣箱、馬具配件、皮質傢俱罩、鑰匙盒（皮製）、用於裝化妝品的手提包（空的）、爬山
用手提袋、手提包骨架、手杖柄。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/088567

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/22

[730] 申請人 Requerente

:

廣州市街梯服飾有限公司

地址 Endereço

:

中國廣州市白雲區嘉禾街長紅村工業園西路5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

:

靴子防滑配件、駕駛員服裝、鞋（腳上的穿着物）、長襪、貝雷帽、工作服、帽子（頭戴）、靴、
襪、半統靴、內褲（服裝）、亞麻布服裝、內衣、服裝帶（衣服）、披肩、睡袍、絨衣、襯衫、服
裝、鞋和靴的金屬附件、皮衣（服裝）、成品衣、嬰兒褲、耳套（服裝）、領帶、鞋面、鞋幫、高統
靴、褲子、外套、手套（服裝）、圍巾、針織服裝、裘皮披肩、腰帶、套鞋、背心（馬甲）、褲帶、上
衣、裙子、嬰兒全套衣、拖鞋、嬰兒紡織品尿布、睡衣、木鞋、涼鞋、乳罩、大衣、鞋跟、夾克（服
裝）、鞋、游泳衣、鞋底、運動鞋、滑雪靴、皮衣、披巾、化裝舞會用服裝、T恤衫、頭巾、浴帽。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/088568

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/22

[730] 申請人 Requerente

:

廣州市街梯服飾有限公司

地址 Endereço

:

中國廣州市白雲區嘉禾街長紅村工業園西路5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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告、廣告宣傳、商業管理輔助、戶外廣告、進出口代理、廣告傳播、商業管理和組織諮詢、貨
物展出、直接郵件廣告、拍賣、市場分析、商業調查、商業研究、組織商業或廣告交易會、電視
商業廣告、商業櫥窗佈置、商業信息、市場研究、商業管理顧問、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）、計算機網絡上的在線廣告、自動售貨機出租、為零
售目的在通訊媒體上展示商品、特許經營的商業管理、外購服務（商業輔助）、廣告版面設計、
尋找贊助、對購買訂單進行行政處理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/088638

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/24

[730] 申請人 Requerente

:

朝世企業管理諮詢（上海）有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市閔行區光華路2118號第7幢A157室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

組織體育比賽；健身俱樂部（健身和體能訓練）；體育教育；體育野營服務；提供體育設施；提
供娛樂設施；組織教育或娛樂競賽；體育比賽計時；提供娛樂場所；安排和組織培訓班。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/088655

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/24

[730] 申請人 Requerente

:

Montblanc-Simplo GmbH

地址 Endereço

:

Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, Germany

國籍 Nacionalidade

:

德國 Alemã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Artigos de joalharia; pedras preciosas; metais preciosos e suas ligas; botões de punho;
anéis; pulseiras; brincos; colares; alfinetes de peito; argolas para chaves em metais preciosos; guarda-jóias; caixas em metais preciosos; relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios; cronómetros; relógios de parede e de mesa; pequenos relógios de parede e de mesa;
estojos para relógios; braceletes para relógios; pulseiras para relógios; correntes e molas
para relógios ou vidros para relógios; argolas para chaves (pequenos adornos de joalharia
ou correntes); armações para relógios de parede e relojoaria; jóias para malas; mecanismos
para relógios.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/088656

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/24

[730] 申請人 Requerente

:

Montblanc-Simplo GmbH

地址 Endereço

:

Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, 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

:
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Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais não incluídos noutras classes; impressos;
artigos de papelaria; artigos de papel ou cartão, nomeadamente; caixas, sacos, envelopes
e bolsas para embalagem; papel para embrulhar; instrumentos de escrita; bolsas para instrumentos de escrita; estojos para instrumentos de escrita; tintas e recargas, conjuntos para
secretária; livros para escrever; calendários, blocos de notas, indexes, capas (artigos de papelaria), ficheiros (artigos de escritório), cartões de aviso (artigos de papelaria); papel para
escrever, envelopes, cartões de index (artigos de papelaria); cartões-de-visita; blocos de
anotações; canetas (material de escritório), lápis, suportes para canetas e lápis, pisa-papéis,
diários, capas para diários; tinteiros, carteiras para passaportes, carteiras para livros de
cheques, capas para livros de cheques, estojos para canetas e lápis; carteiras e estojos para
documentos, álbuns, anteparos para livros; aparos para caneta, molas para dinheiro.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/088727

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/28

[730] 申請人 Requerente

:

Aston Martin Lagonda Limited

地址 Endereço

:

Banbury Road, Gaydon, Warwick CV35, 0DB, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

12

[511]

產品 Produtos

:

Veículos terrestres, marítima e aérea; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água;
veículos aérea; hidroaviões; barcos; locomotivas; material rolante de caminhos-de-ferro;
carros; automóveis; motores; motores de automóveis; motores e mecanismos para viaturas
terrestres; cadeias cinemáticas, incluídos mecanismos e motores, para viaturas terrestres;
barcos, iates; peças e acessórios para os produtos atrás referidos; veículos motorizados
terrestres, nomeadamente, automóveis; e peças estruturais e outras peças de automóvel,
nomeadamente, chassis; chassis de automóveis; capôs para motores; grelhas de radiador de
metais para veículos; grelhas de radiador de materiais não-metálicos para veículos; pára-choques para veículos e automóveis; guarda pára-choques de automóveis; capôs para veículos; embraiagens; transmissões; caixas de velocidades para veículos terrestres; veios de
transmissão; tectos de abrir; deflectores; sinais direccionais; buzinas; espelhos retrovisores
e laterais; abas de lama; tejadilhos; porta-esquis, amortecedores para automóveis; conversores para veículos terrestres; volantes; articulação da direcção; sistemas de suspensão;
guarda-sóis de pára-brisa; limpa pára-brisas; apoios de braços; porta-bagagens de tejadilho
para automóveis; transportador para esquis para automóveis; travões para veículos; ferragens de travões; guarnição de travões; calços de freio; tampas para tanques de combustível
de veículo; compartimentos de armazenamento especificamente equipados para uso em
automóveis; saqueadoras; alarmes contra roubo; sistemas de alarme para carros; alarmes

N.º 45 — 5-11-2014  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

19609

para veículos; almofada de ar para veículos; almofadas de assento; coberturas para assentos, almofadas adaptadas para uso em veículos; almofadas de pneus; janelas de veículos;
suportes de bagagem; almofada de ar para veículos; assentos de segurança para crianças;
rodas, pneus e faixas contínuas; pneus e rodas para automóveis; tampas das válvulas para
pneus de veículos; tampas do tanque de gasolina para veículos automóveis; bicicletas; ciclos; carrinho; carrinho de bebe; assentos de segurança infantil para carros; interiores de
couro personalizado para veículos; tampas de assento equipados automotive; acessórios
auto pós-venda, nomeadamente, grades personalizados veículos; travas de volante e tampa;
trenós (veículos); ciclomotores; scooters; isqueiros eléctricos para veículos terrestres; peças
e acessórios para os artigos atrás referidos.
[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/05/08

UK00003054819

英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º

:

N/088728

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/28

[730] 申請人 Requerente

:

Aston Martin Lagonda Limited

地址 Endereço

:

Banbury Road, Gaydon, Warwick CV35, 0DB, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

英國 Inglesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Inspecção, construção, reconstrução, reparação, restauração, manutenção, recondicionamento, desmantelamento, afinação diagnóstico, serviços de limpeza pintura e polimento
de viaturas terrestres, marítima e aérea, ou peças e acessórios os acima mencionado; lubrificação da reparação do veículo no curso de serviços de assistência em caso de avaria
do veículo; inspecção e condicionado de veículos proporcionado uma classificação prévio
de comprar por terceiros; informação sobre reparações de automóveis; informação sobre
construção de automóveis; manutenção e reparação de viaturas; limpeza de veículo; untar
de veículo; polimento de veículo; tratamento contra ferrugem para veículos; estações de
serviços veículos (abastecimento e manutenção); recauchutagem de pneus; extracção de
minérios; vernizagem; instalação e reparação de equipamento de aquecimento; instalação
e reparação de aparelhos eléctricos; manutenção e reparação de aviões; construção naval;
reparação de aparelhos fotográficos; reparação de relógios de parede e mesa e relógios; manutenção e reparação de cofre; impermeabilização anti-ferrugem; marcenaria (reparação);
lubrificação de carros; reparação de automóveis; reparação ou manutenção de automóveis;
limpeza higiénico (veículos); pintura de veículos; vedação de veículos; reparação de veículos; limpeza de veículos; instalação personalizada de interiores das automóveis; serviços
relacionadas com construção de veículos terrestres, motores de combustão interna ou de
peças e acessórios para todos os produtos supramos mencionados personalizados; reparação de pneus; pneus (recauchutagem de); pneus (vulcanização de) [reparação]; substituição
de pneus; transformações de veículos (motor); afinação de motores; recondicionamento
de motores de veículos; transformações de motores de gasolina para diesel; manutenção e
reparação de viaturas para transporte de passageiros; serviços de aconselhamento, relacionados com reparação de viaturas.
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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

2014/05/08

UK00003054819

英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º

:

N/088760

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/07/29

[730] 申請人 Requerente

:

亞卡文投資有限公司
Akerman Investments Ltd.

地址 Endereço

:

英屬維爾京群島多托拉塔路威漢士其1號温塔堡廣場2樓
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário; chapelaria; calçado; palmilhas para calçado; solas para calçado.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089017

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Hawthorne Enterprises Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, KY1-1112, 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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Artigos feitos de couro ou imitação de couro; estojos, sacos, sacos de praia, sacos de mão,
sacas de viagem, sacos de cintura, bolsas, pastas para documentos, malas de viagem e estojos, malas para fatos, malas pequenas de viagem, pastas de couro, portfólios, pastas para
documentos, carteiras de bolso, porta-chaves, malas de viagem, carteiras, carteiras para
dinheiro em notas, bolsas para chaves, chapéus de chuva, chapéus de sol, bastões, bengalas,
carteiras e estojos para cartões de crédito, mochilas, mochilas de campismo, sacos de desporto, sacos de lona para acampamento, sacos escolares, sacolas, sacos de compras, sacos
desportivos, sacos para atletismo; sacos para livros, sacos de estopa, sacos para dinheiro,
sacos a tiracolo, cintos para cintura, estojos para chaves, estojos para livros de cheques, peças e acessórios para os artigos acima mencionados; tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/089018

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Hawthorne Enterprises Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, KY1-1112, 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

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário de penas, vestuário de couro, cuecas de malha,
casacos, calças de ganga, calças, calções, faixas para a cintura, camisas, camisas casuais,
vestuário exterior casual, t-shirts, t-shirts de mangas curtas, camisolas interiores, vestuário interior, blusas, saias, coletes, coletes, casacos, camisolas, fatos de treino, camisetas
desportivas de alças, camisolas de malha, camisas desportivas, blusões, vestuário para ginásio, vestuário desportivo, sobrecasacas, vestidos, pulôveres, camisolas, camisolas de lã,
camisas curtas, casacos de malha, vestuário interior, bandoletes, bonés, chapéus, lenços de
cabeça, gravatas, peúgas, cintos, polainas de lã, polainas, meias de vidro, meias de senhora,
collants, soutiens, sapatos, botas, chinelos; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089019

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Hawthorne Enterprises Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, KY1-1112, 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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Artigos feitos de couro ou imitação de couro; estojos, sacos, sacos de praia, sacos de mão,
sacas de viagem, sacos de cintura, bolsas, pastas para documentos, malas de viagem e estojos, malas para fatos, malas pequenas de viagem, pastas de couro, portfólios, pastas para
documentos, carteiras de bolso, porta-chaves, malas de viagem, carteiras, carteiras para
dinheiro em notas, bolsas para chaves, chapéus de chuva, chapéus de sol, bastões, bengalas,
carteiras e estojos para cartões de crédito, mochilas, mochilas de campismo, sacos de desporto, sacos de lona para acampamento, sacos escolares, sacolas, sacos de compras, sacos
desportivos, sacos para atletismo; sacos para livros, sacos de estopa, sacos para dinheiro,
sacos a tiracolo, cintos para cintura, estojos para chaves, estojos para livros de cheques, peças e acessórios para os artigos acima mencionados; tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca

:

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

19612

[210] 編號 N.º

:

N/089020

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Hawthorne Enterprises Limited
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地址 Endereço

:

P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, KY1-1112, 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

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário de penas, vestuário de couro, cuecas de malha,
casacos, calças de ganga, calças, calções, faixas para a cintura, camisas, camisas casuais,
vestuário exterior casual, t-shirts, t-shirts de mangas curtas, camisolas interiores, vestuário interior, blusas, saias, coletes, coletes, casacos, camisolas, fatos de treino, camisetas
desportivas de alças, camisolas de malha, camisas desportivas, blusões, vestuário para ginásio, vestuário desportivo, sobrecasacas, vestidos, pulôveres, camisolas, camisolas de lã,
camisas curtas, casacos de malha, vestuário interior, bandoletes, bonés, chapéus, lenços de
cabeça, gravatas, peúgas, cintos, polainas de lã, polainas, meias de vidro, meias de senhora,
collants, soutiens, sapatos, botas, chinelos; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089021

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Hawthorne Enterprises Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, KY1-1112, 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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Artigos feitos de couro ou imitação de couro; estojos, sacos, sacos de praia, sacos de mão,
sacas de viagem, sacos de cintura, bolsas, pastas para documentos, malas de viagem e estojos, malas para fatos, malas pequenas de viagem, pastas de couro, portfólios, pastas para
documentos, carteiras de bolso, porta-chaves, malas de viagem, carteiras, carteiras para
dinheiro em notas, bolsas para chaves, chapéus de chuva, chapéus de sol, bastões, bengalas,
carteiras e estojos para cartões de crédito, mochilas, mochilas de campismo, sacos de desporto, sacos de lona para acampamento, sacos escolares, sacolas, sacos de compras, sacos
desportivos, sacos para atletismo; sacos para livros, sacos de estopa, sacos para dinheiro,
sacos a tiracolo, cintos para cintura, estojos para chaves, estojos para livros de cheques, peças e acessórios para os artigos acima mencionados; tudo incluído na classe 18.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/089022

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Hawthorne Enterprises Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, KY1-1112, 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

:

25

[511]

產品 Produtos

:

19613

Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário de penas, vestuário de couro, cuecas de malha,
casacos, calças de ganga, calças, calções, faixas para a cintura, camisas, camisas casuais,
vestuário exterior casual, t-shirts, t-shirts de mangas curtas, camisolas interiores, vestuário interior, blusas, saias, coletes, coletes, casacos, camisolas, fatos de treino, camisetas
desportivas de alças, camisolas de malha, camisas desportivas, blusões, vestuário para ginásio, vestuário desportivo, sobrecasacas, vestidos, pulôveres, camisolas, camisolas de lã,
camisas curtas, casacos de malha, vestuário interior, bandoletes, bonés, chapéus, lenços de
cabeça, gravatas, peúgas, cintos, polainas de lã, polainas, meias de vidro, meias de senhora,
collants, soutiens, sapatos, botas, chinelos; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089056

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Cheil Industries Inc.

地址 Endereço

:

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Cosméticos, loções para a pele, loções para protecção solar, loções para o corpo, maquilhagem, bases de maquilhagem, batons para dar brilho aos lábios, perfumes, aromático para
uso doméstico, sabonetes para cuidados do corpo, produtos para lavar o rosto, champôs,
máscaras de beleza.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089057

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Cheil Industries Inc.

地址 Endereço

:

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Óculos de sol, monóculos, lentes para óculos de sol, óculos protectores para natação, óculos de ski, armações para óculos e óculos de sol, estojos para telemóveis, auriculares, apli-
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cação de software informático para telefones portáteis, arquivos musicais descarregáveis,
livros electrónicos descarregáveis.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089058

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Cheil Industries Inc.

地址 Endereço

:

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Acessórios em metais preciosos, argolas para chaves, brincos, pulseiras, alfinetes para gravata, botões de punho, metais preciosos, estojos para jóias, relógios de parede e mesa, relógios de parede e mesa e relógios electrónicos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089059

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Cheil Industries Inc.

地址 Endereço

:

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Artigos de papelaria, blocos de notas, papel para memorandos, caixas para lápis ou canetas, instrumentos de escrita, álbuns, blocos de apontamentos de bolso, lenços de papel, carteiras para passaporte, bases para pratos de papel, postais ilustrados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089060

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Cheil Industries Inc.

地址 Endereço

:

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Malas, pastas, sacos de mão, mochilas, porta-moedas, sacos para desporto, sacos de cosméticos portáteis (vendidos vazios), chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol (guarda-sóis), caixas
feitas de couro.
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[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/089061

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Cheil Industries Inc.

地址 Endereço

:

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

Camas e colchões, cestos (sem ser de metal), caixas feitas de madeira, móveis, persianas
interiores, molduras, artigos decorativos para pendurar feitos de madeira, cortiça, cana,
junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e substitutos para todos estes materiais ou em plástico, almofadas, leques planos
portáteis, alfinetes (sem ser de metal).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089062

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Cheil Industries Inc.

地址 Endereço

:

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

Toalhetes de pano para remover maquilhagem, colchas acolchoadas, roupa de cama, capas
para almofadas, cortinas de tecido, artigos de mesa de tecido, lenços em tecido, mantas de
viagem (para o colo), cortinas para o chuveiro em tecido, turcos para o banho/excepto vestuário, pano, panos crus.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089063

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

Cheil Industries Inc.

地址 Endereço

:

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

25
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[511]

產品 Produtos

:
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Vestuário exterior, fatos, vestidos, casacos curtos (vestuário), casacos de malha, casacos,
saias, calças, vestuário de couro, artigos de malha (vestuário), camisolas de lã, camisas,
vestuário para crianças, vestuário para desportos, calçado, sapatos, botas, sapatos desportivos, meias, lenços de cabeça, cachecóis (vestuário), gravatas, luvas (vestuário), chapelaria,
máscaras para protecção contra o frio, vestuário impermeável, cintos (vestuário).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089064

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Cheil Industries Inc.

地址 Endereço

:

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

26

[511]

產品 Produtos

:

Rendas, fitas para o cabelo, adornos para o cabelo, ganchos para o cabelo e travessões para
o cabelo, ornamentos para sapatos (sem ser em metais preciosos), acessórios para sapatos e
cabelo (sem ser em metais precioso e sem ser joalharia), plumas (acessórios para vestuário),
alfinetes de peito (sem ser de metais precioso) (acessórios de vestuário), lantejoulas para
vestuário, guarnições para vestuário, botões, extensões para cabelo, bordados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089065

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

Cheil Industries Inc.

地址 Endereço

:

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Artigos de desporto (excepto os artigos de golfe/artigos de escalada), bolas para desporto,
sacos de golfe (com ou sem rodas), apoios de desporto (para pulsos/ joelhos/ tudo o mais),
máquinas para exercício físico, luvas para desporto, sacos especialmente destinados para
esquis e pranchas de surf, luvas de esqui, tacos de golfe, luvas de golfe, linha de pesca, bonecos mascote, jogos de tabuleiro.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089066

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05
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[730] 申請人 Requerente
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:

Cheil Industries Inc.

地址 Endereço

:

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade, agências de informações comerciais, serviços de armazéns de vendas a retalho, centros comerciais compreensivos através de internet, serviços intermediários comerciais nos sectores de imitações de couro, serviços intermediários comerciais nos sectores
de fios e linhas para fins têxteis, serviços intermediários comerciais nos sectores de tecidos,
serviços intermediários comerciais nos sectores de calçado, serviços intermediários comerciais nos sectores de sobretudos (excepto desgaste de uso exclusivo para desportos e vestido
tradicional coreano), serviços intermediários comerciais nos sectores de roupa interior/
camisolas de lã e camisas, serviços intermediários comerciais nos sectores de cosméticos,
serviços intermediários comerciais nos sectores de louças e talheres, serviços intermediários comerciais nos sectores de artigos de papelaria, serviços intermediários comerciais
nos sectores de malas, serviços intermediários comerciais nos sectores de relógios, serviços
intermediários comerciais nos sectores de metais preciosos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089069

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/05

[730] 申請人 Requerente

:

皮爾泰勒蒙
PIERRE TALAMON

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

法國 Francesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；服裝帶（衣服）；領帶；帽；茄克（服裝）；手套（服裝）；襪；圍巾；鞋；游泳衣。

法國巴黎弗蘭西斯路11號
11, rue Francaise, F-75002 Paris, France

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089283

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

FOSSIL GROUP, INC.

地址 Endereço

:

901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

太陽眼鏡；眼鏡；適用於個人電子裝置之防護攜帶盒。（全屬第9類產品）
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089284

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

FOSSIL GROUP, INC.

地址 Endereço

:

901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

手錶和珠寶。（全屬第14類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089285

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

FOSSIL GROUP, INC.

地址 Endereço

:

901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

皮革製 鑰 匙圈；手提包；零錢包；大型女用手提包；女用手提包；錢夾；皮夾；背包；公事包；帆
布行李袋；運動包；運動袋；旅行袋；隨身攜帶手提袋；空的化妝品袋；領帶盒；雨傘。（全屬第
18類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089286

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

FOSSIL GROUP, INC.

地址 Endereço

:

901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 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

:

衣服；衣服配件；靴鞋；帽子；腰帶；圍巾；連指手套；手套；有邊之帽子。（全屬第25類產品）
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089287
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:
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[730] 申請人 Requerente
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:

FOSSIL GROUP, INC.

地址 Endereço

:

901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 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

:

有關手錶、珠寶、太陽眼鏡、眼鏡、腰帶、鑰 匙圈、手提包、零錢包、大型女用手提包、女用手提
包、錢夾、皮夾、靴鞋、圍巾、有邊之帽子、連指手套、手套、衣服、流行配件、皮革製品及衣服配
件之零售店及線上零售店。（全屬第35類服務）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089301

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/08

[730] 申請人 Requerente

:

Nu Mark LLC

地址 Endereço

:

6603 West Broad Street, Richmond, VA 23230, United States

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

:

Produtos derivados de tabaco, nomeadamente cigarros electrónicos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/02/11

86/190,629

美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º

:

N/089372

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

澳門世邦傢俬建材有限公司

地址 Endereço

:

澳門消防隊巷8-A廣利大廈1樓、2樓

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

舉辦商業展覽會。
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[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍，橙，黑，灰，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/089373

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

澳門世邦傢俬建材有限公司

地址 Endereço

:

澳門消防隊巷8-A廣利大廈1樓、2樓

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

舉辦商業展覽會。

[540] 商標 Marca

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

綠，藍，橙，紫粉紅，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/089376

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

PCA 知識產權服務有限公司

:

香港中環港景街1號國際金融中心一期13樓

PCA IP Services Limited
地址 Endereço

13th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Produção de programas de rádio e televisão; produção de espectáculos; produção de filmes
em videocassetes; organização e condução de seminários; arranjo e condução de workshops
(formação); serviços educacionais; entretenimento; produção de filmes; serviços de jogo
prestados on-line através de uma rede informática; jogo; provisão de publicações electrónicas on-line, não descarregáveis; publicação de livros; publicação de livros electrónicos e
periódicos on-line; publicação de textos que não sejam textos publicitários; ensino; serviços de entretenimento de televisão; serviços de treino prático (demonstração), provisão de
serviços educacionais relacionados com gestão financeira on-line a partir de uma base de
dados informático ou Internet; provisão de serviços educacionais relacionados com gestão
financeira através de meios audiovisuais; provisão de serviços educacionais relacionados
com gestão financeira através de meios de comunicação digitais e electrónicos interactivos;
serviços educacionais relacionados com a provisão de formação de instrução, workshops e
seminários para clientes de todas as idades para crianças no ensino pré-escolar, na primária, secundária, ensino superior e níveis para adultos; provisão de um sítio na rede apresentando publicações (não descarregáveis) na área de gestão financeira para crianças; provisão
de publicações não descarregáveis on-line, nomeadamente textos, gráficos e artigos relacionados com gestão financeira para crianças; publicação de textos, livros, revistas e outros
materiais impressos relacionados com gestão financeira para crianças; arranjo e condução
de workshops e seminários para crianças relacionados com gestão financeira para crianças.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089377

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

PCA 知識產權服務有限公司
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PCA IP Services 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

:

36

[511]

服務 Serviços

:

香港中環港景街1號國際金融中心一期13樓
13th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong

Subscrição de seguro contra acidentes; serviços de actuários; análise financeira; investimentos de capital; angariação de fundos para obras de beneficência; serviços de cartões
de crédito; emissão de cartões de crédito; câmbio; consultoria financeira; avaliação financeira (seguros, banca, imobiliário); informação financeira; gestão financeira; patrocínio
financeiro; serviços financeiros; corretagem de seguros contra incêndios; investimento em
fundos; subscrição de seguros de saúde; corretagem de seguros; consultoria de seguros;
informações de seguros; subscrição de apólices de seguros; corretagem de seguros de vida;
empréstimos (financiamento); corretagem de seguros marítimos; fundos mútuos; agências
imobiliárias; avaliações imobiliária; corretagem de títulos; cotações da bolsa de valores;
corretagem de acções e obrigações; fideicomissos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089383

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

福州登月天梯農業開發有限公司

地址 Endereço

:

中國福建省福州市晉安區鼓山鎮浦墘路303號金輝東景C區二期（禦景家園）52#樓1層21店面

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

運輸；運送旅客；船隻出租；水下營救；集裝箱出租；潛水服出租；安排遊艇旅行；觀光旅遊；安
排遊覽；旅行預訂。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089399

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13
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[730] 申請人 Requerente
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:

Westone Laboratories, Inc.

地址 Endereço

:

2235 Executive Circle, Colorado Springs, Colorado 80906, 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 e auscultadores; auscultadores para telefone; dispositivos intra-auriculares de
escuta e de protecção auditiva; monitores de som para o ouvido e dispositivos de protecção; monitores de som electrónicos para o ouvido; auscultadores de cabeça; auscultadores
para o ouvido para aparelhos celulares ou móveis; cabos; cabos e fibras para transmissão
de sons; cabos para auscultadores, auriculares e auscultadores para o ouvido; tampões para
os ouvidos; tampões para os ouvidos, auriculares, auscultadores com altifalantes integrados; altifalantes; auriculares electrónicos ou auriculares passivos universais ou feitos por
encomenda; auriculares de atenuante passiva e activa para o melhoramento da audição e
protecção auditiva; monitores de ouvido; dispositivos auxiliares de audição; auriculares
para nadadores; bloqueadores de som para o ouvido barragens; aparelhos e instrumentos
para regulação, controlo, adaptação de aparelhos auditivos; acessórios para auriculares;
equipamento áudio, altifalantes, microfones, receptores, gravadores e componentes para os
mesmos; peças e acessórios para auriculares para os ouvidos, auscultadores e altifalantes,
nomeadamente, auriculares para os ouvidos, tampões para os ouvidos, ganchos para os
ouvidos, aselhas para os ouvidos, faixas para cabeça, microfones e receptores; aparelhos de
transmissão de som.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089400

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Westone Laboratories, Inc.

地址 Endereço

:

2235 Executive Circle, Colorado Springs, Colorado 80906, 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 vendas a grosso e retalho de auriculares e auscultadores, auscultadores para
telefone, dispositivos intra-auriculares de escuta e de protecção auditiva, monitores de som
para o ouvido e dispositivos de protecção, monitores de som electrónicos para o ouvido,
auscultadores de cabeça, auscultadores para o ouvido para aparelhos celulares ou móveis,
cabos, cabos e fibras para transmissão de sons, cabos para auscultadores, auriculares e auscultadores para o ouvido, tampões para os ouvidos, tampões para os ouvidos, auriculares,
auscultadores com altifalantes integrados, altifalantes, auriculares electrónicos ou auriculares passivos universais ou feitos por encomenda, auriculares de atenuante passiva e activa
para o melhoramento da audição e protecção auditiva, monitores de ouvido, dispositivos
auxiliares de audição, auriculares para nadadores, bloqueadores de som para o ouvido
barragens, aparelhos e instrumentos para regulação, controlo, adaptação de aparelhos auditivos, acessórios para auriculares, equipamento áudio, altifalantes, microfones, receptores, gravadores e componentes para os mesmos, peças e acessórios para auriculares para o
ouvido, auscultadores e altifalantes, nomeadamente, auriculares para os ouvidos, tampões
para os ouvidos, ganchos para os ouvidos, aselhas para os ouvidos, faixas para cabeça, mi-
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crofones e receptores, aparelhos de transmissão de som; publicidade; gestão de empresas;
administração de empresas; serviços de escritório.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089401

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Westone Laboratories, Inc.

地址 Endereço

:

2235 Executive Circle, Colorado Springs, Colorado 80906, 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

:

40

[511]

服務 Serviços

:

Fabrico por encomenda de auriculares e tampões para os ouvidos; tratamento de materiais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089402

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Westone Laboratories, Inc.

地址 Endereço

:

2235 Executive Circle, Colorado Springs, Colorado 80906, 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 e auscultadores; auscultadores para telefone; dispositivos intra-auriculares de
escuta e de protecção auditiva; monitores de som para o ouvido e dispositivos de protecção; monitores de som electrónicos para o ouvido; auscultadores de cabeça; auscultadores
para o ouvido para aparelhos celulares ou móveis; cabos; cabos e fibras para transmissão
de sons; cabos para auscultadores, auriculares e auscultadores para o ouvido; tampões para
os ouvidos; tampões para os ouvidos, auriculares, auscultadores com altifalantes integrados; altifalantes; auriculares electrónicos ou auriculares passivos universais ou feitos por
encomenda; auriculares de atenuante passiva e activa para o melhoramento da audição e
protecção auditiva; monitores de ouvido; dispositivos auxiliares de audição; auriculares
para nadadores; bloqueadores de som para o ouvido barragens; aparelhos e instrumentos
para regulação, controlo, adaptação de aparelhos auditivos; acessórios para auriculares;
equipamento áudio, altifalantes, microfones, receptores, gravadores e componentes para os
mesmos; peças e acessórios para auriculares para os ouvidos, auscultadores e altifalantes,
nomeadamente, auriculares para os ouvidos, tampões para os ouvidos, ganchos para os
ouvidos, aselhas para os ouvidos, faixas para cabeça, microfones e receptores; aparelhos de
transmissão de som.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/089403

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Westone Laboratories, Inc.

地址 Endereço

:

2235 Executive Circle, Colorado Springs, Colorado 80906, 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 vendas a grosso e retalho de auriculares e auscultadores, auscultadores para
telefone, dispositivos intra-auriculares de escuta e de protecção auditiva, monitores de som
para o ouvido e dispositivos de protecção, monitores de som electrónicos para o ouvido,
auscultadores de cabeça, auscultadores para o ouvido para aparelhos celulares ou móveis,
cabos, cabos e fibras para transmissão de sons, cabos para auscultadores, auriculares e auscultadores para o ouvido, tampões para os ouvidos, tampões para os ouvidos, auriculares,
auscultadores com altifalantes integrados, altifalantes, auriculares electrónicos ou auriculares passivos universais ou feitos por encomenda, auriculares de atenuante passiva e activa
para o melhoramento da audição e protecção auditiva, monitores de ouvido, dispositivos
auxiliares de audição, auriculares para nadadores, bloqueadores de som para o ouvido
barragens, aparelhos e instrumentos para regulação, controlo, adaptação de aparelhos auditivos, acessórios para auriculares, equipamento áudio, altifalantes, microfones, receptores, gravadores e componentes para os mesmos, peças e acessórios para auriculares para o
ouvido, auscultadores e altifalantes, nomeadamente, auriculares para os ouvidos, tampões
para os ouvidos, ganchos para os ouvidos, aselhas para os ouvidos, faixas para cabeça, microfones e receptores, aparelhos de transmissão de som; publicidade; gestão de empresas;
administração de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089404

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Westone Laboratories, Inc.

地址 Endereço

:

2235 Executive Circle, Colorado Springs, Colorado 80906, 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

:

40

[511]

服務 Serviços

:

Fabrico por encomenda de auriculares e tampões para os ouvidos; tratamento de materiais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089405

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Cartier International AG

地址 Endereço

:

Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos ópticos; óculos, produtos ópticos e caixas para óculos; armações
para óculos; cordões e correntes para óculos e óculos de sol; lupas; estojos e sacos portáteis
para computador e tablets, estojos para discos compactos (CD), estojos e carteiras para
telefones portáteis e smartphones (telefones inteligentes); dispositivos e instrumentos de
gravação e meios de armazenamento de dados (incluindo chaves USB).

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/02/14

51912/2014

瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º

:

N/089406

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Cartier International AG

地址 Endereço

:

Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais não incluídos noutras classes; impressos; fotografias; artigos de papelaria; artigos de papel ou cartão, nomeadamente: caixas, sacos,
envelopes e bolsas para embalagem; papel para embrulhar; instrumentos de escrita; bolsas
para instrumentos de escrita; estojos para instrumentos de escrita; tintas e recargas, conjuntos para secretária; livros para escrever; calendários, blocos de notas, indexes, capas (artigos de papelaria), ficheiros (artigos de escritório), cartões de aviso (artigos de papelaria);
papel para escrever, envelopes, cartões de índex (artigos de papelaria); cartões-de-visita;
letreiros de papel e/ou de cartão; blocos de notas; capas para livros; arquivadores para
papéis; canetas (artigos de escritório), rótulos não feitos de têxteis, laços de papel, lápis,
suportes para canetas e lápis, pisa-papéis, diários, capas para diários; tinteiros, carteiras
para passaportes, carteiras para livros de cheques, estojos para canetas e lápis; carteiras e
estojos para documentos, álbuns, anteparos para livros; aparos para caneta, molas para dinheiro.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/02/14

51912/2014

瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º

:

N/089407

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Cartier International AG

地址 Endereço

:

Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

18

[511]
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[511]

產品 Produtos

:
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Couro e imitações de couro, produtos feitos nestes materiais e não incluídos noutras classes; sacos de mão, sacos de viagem, sacos de vestuário para viagens, conjuntos de viagem
(artigos em couro), sacos com rodas, carteiras, porta-moedas, carteiras para cartões de crédito, pastas, pastas para documentos, porta-chaves (artigos em couro), tabuleiros feitos de
couro, baús de viagem, estojos para artigos de higiene pessoal (vazios), bolsas de noite (sacos
de mão), caixas de couro ou lâmina de couro, arcas e malas de viagem, chapéus-de-chuva,
malas (envelopes, bolsas) de couro para embalagem.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/02/14

51912/2014

瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º

:

N/089408

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Cartier International AG

地址 Endereço

:

Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário; faixas para vestuário, xailes, lenços de pescoço, gravatas, suspensórios, luvas
(vestuário); cintos (vestuário); sapatos (sem serem ortopédicos), chapelaria.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/02/14

51912/2014

瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º

:

N/089409

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

Cartier International AG

:

Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 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

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Isqueiros de cigarro feitos em metais preciosos ou revestidos dos mesmos.

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/02/14

51912/2014

瑞士 Suíça

[210] 編號 N.º

:

N/089423

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

華裕藥業有限公司
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地址 Endereço

:

澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

西藥、中成藥。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089424

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/13

[730] 申請人 Requerente

:

華裕藥業有限公司

地址 Endereço

:

澳門慕拉士大馬路澳門工業中心8樓A座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

奶粉。

[540] 商標 Marca

:

19627

[210] 編號 N.º

:

N/089497

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/14

[730] 申請人 Requerente

:

圓漾投資有限公司

地址 Endereço

:

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）；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/089498

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/14

[730] 申請人 Requerente

:

圓漾投資有限公司

地址 Endereço

:

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.
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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；皮製繫帶；傘；女用陽傘；手杖；寵物服裝；公事包；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。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089499

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/14

[730] 申請人 Requerente

:

圓漾投資有限公司

地址 Endereço

:

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/089500

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/14

[730] 申請人 Requerente

:

圓漾投資有限公司

地址 Endereço

:

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；廣告宣傳；商業櫥窗佈置；電腦網路上的線上廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；
組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；為廣告宣傳目的組織時裝表演；進出口代理；替
他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；人員招收；商業企業遷移；報刊剪貼；
會計；尋找贊助；貨物展出；直接郵件廣告；商業組織諮詢；組織商業或廣告交易會。

[540] 商標 Marca

:

N.º 45 — 5-11-2014  
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO

[210] 編號 N.º

:

N/089501

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/14

[730] 申請人 Requerente

:

圓漾投資有限公司

地址 Endereço

:

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

:

19629

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/089502

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/14

[730] 申請人 Requerente

:

圓漾投資有限公司

地址 Endereço

:

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；皮製繫帶；傘；女用陽傘；手杖；寵物服裝；公事包；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。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089503

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/14

[730] 申請人 Requerente

:

圓漾投資有限公司

地址 Endereço

:

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。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089504

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/14

[730] 申請人 Requerente

:

圓漾投資有限公司

地址 Endereço

:

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；廣告宣傳；商業櫥窗佈置；電腦網路上的線上廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；
組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；為廣告宣傳目的組織時裝表演；進出口代理；替
他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；人員招收；商業企業遷移；報刊剪貼；
會計；尋找贊助；貨物展出；直接郵件廣告；商業組織諮詢；組織商業或廣告交易會。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089539

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

ALMAS CHP S.A.

:

c/o Gillioz Dorsaz Associés, avocats, Rue du Général-Dufour 11, 1204 Geneva, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

家禽及野味；魚，甲殼類動物（非活的），鮭魚，燻鮭魚，魚子醬，燻魚，紅魚子泥沙拉，醃製魚、
家禽及野味；肝，鵝肝，肝醬；湯及製魚湯材料；馬鈴薯脆片、蔬菜脆片及/或水果脆片及其他馬
鈴薯製品；醃漬、乾製及煮熟的水果和蔬菜；醃製松露；果凍，果醬，蜜餞，芝士；食用油及油
脂。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/02/18

51985/2014

瑞士 Suíça
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[210] 編號 N.º

:

N/089540

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

Wenger S.A.

地址 Endereço

:

Route de Bâle 63, 2800 Delémont, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos
noutras classes, em particular porta-chaves; artigos de joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relógios e instrumentos cronométricos, em particular relógios, correias para relógios,
cronómetros, relógios de parede e mesa; peças componentes, peças sobressalentes incluídas
nesta classe para todos os artigos supramencionados; acessórios incluídos nesta classe para
todos os artigos supramencionados, em particular caixas e estojos para relógios, caixas, estojos, caixas expositoras.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089541

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

Wenger S.A.

地址 Endereço

:

Route de Bâle 63, 2800 Delémont, Switzerland

國籍 Nacionalidade

:

瑞士 Suíça

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089556

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司
YANG’S GLOBAL CONNECTION LIMITED

地址 Endereço

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Computadores; programas de computador [programas], gravados; programas operativos de
computadores, gravados; software de computador, gravado; cartões inteligentes [cartões de
circuitos integrados]; publicações electrónicas, descarregáveis; programas de computador
[software descarregável]; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; suportes de registos de som; cassetes de vídeo; leitores multimédia portáteis; desenhos animados; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção),
de socorro e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transfor-
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mação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para a gravação,
transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos
acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para
aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de
processamento de dados, computadores; software de computador; extintores.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089557

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司
YANG’S GLOBAL CONNECTION 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

:

16

[511]

產品 Produtos

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

Álbuns de recortes; postais; produtos de impressão; folhetos; marcadores de livros; calendários; cartazes; cancioneiros (livros de canções); livros; publicações impressas; prospectos; periódicos; revistas [periódicos]; gravuras; obras de arte litográficas; encadernações;
pastas para documentos [artigos de papelaria]; capas [artigos de papelaria]; estojos para escrita [artigos de papelaria]; estojos para escrita [conjuntos]; selos [sinetes]; almofadas para
carimbos; canetas de aço; instrumentos de escrita; papel, cartão e produtos feitos nesses
materiais, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação;
fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para
artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis);
material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); matérias plásticas para embalagem
(não incluídas noutras classes); caracteres de impressão; clichés.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089558

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司
YANG’S GLOBAL CONNECTION LIMITED

地址 Endereço

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços publicitários; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins retalhistas; inquéritos de negócios; consultadoria de gestão de negócios; agências de importação e exportação; promoção de vendas para terceiros; serviços de aquisição para terceiros
[aquisição de bens e serviços para outras empresas]; marketing; agências de emprego; publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089559

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司
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YANG’S GLOBAL CONNECTION LIMITED
地址 Endereço

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de difusão de programas de televisão; radiodifusão sem fios; envio de mensagens;
serviços telefónicos; comunicações por telefone; comunicações através de telefones móveis;
comunicações por terminais de computador; transmissão de mensagens e imagens assistida
por computador; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática
mundial; fornecimento salas de conversação na Internet; telecomunicações.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089560

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室

YANG’S GLOBAL CONNECTION LIMITED
地址 Endereço

Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, 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

:

Cursos por correspondência; serviços de educação; serviços de ensino; informações sobre educação; serviços de educação em academias; organização e direcção de colóquios;
organização de exposições para fins culturais ou educacionais; organização e direcção de
«workshops» [formação]; publicação de livros; publicação de livros e diários electrónicos
em linha; fornecimento em linha de publicações electrónicas, não descarregáveis; entretenimento de rádio; produção de espectáculos; serviços de jogos prestados em linha a partir
de uma rede de computadores; aluguer de brinquedos; educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089561

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15
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[730] 申請人 Requerente

:
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紫微楊天地有限公司
YANG’S GLOBAL CONNECTION 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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Computadores; programas de computador [programas], gravados; programas operativos de

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

computadores, gravados; software de computador, gravado; cartões inteligentes [cartões de
circuitos integrados]; publicações electrónicas, descarregáveis; programas de computador
[software descarregável]; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; suportes de registos de som; cassetes de vídeo; leitores multimédia portáteis; desenhos animados; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção),
de socorro e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para a gravação,
transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos
acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para
aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de
processamento de dados, computadores; software de computador; extintores.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089562

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司
YANG’S GLOBAL CONNECTION LIMITED

地址 Endereço

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Álbuns de recortes; postais; produtos de impressão; folhetos; marcadores de livros; calendários; cartazes; cancioneiros (livros de canções); livros; publicações impressas; prospectos; periódicos; revistas [periódicos]; gravuras; obras de arte litográficas; encadernações;
pastas para documentos [artigos de papelaria]; capas [artigos de papelaria]; estojos para escrita [artigos de papelaria]; estojos para escrita [conjuntos]; selos [sinetes]; almofadas para
carimbos; canetas de aço; instrumentos de escrita; papel, cartão e produtos feitos nesses
materiais, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação;
fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para
artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis);
material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); matérias plásticas para embalagem
(não incluídas noutras classes); caracteres de impressão; clichés.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/089563

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司
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YANG’S GLOBAL CONNECTION LIMITED
地址 Endereço

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços publicitários; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins retalhistas; inquéritos de negócios; consultadoria de gestão de negócios; agências de importação e exportação; promoção de vendas para terceiros; serviços de aquisição para terceiros
[aquisição de bens e serviços para outras empresas]; marketing; agências de emprego; publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089564

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司
YANG’S GLOBAL CONNECTION LIMITED

地址 Endereço

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de difusão de programas de televisão; radiodifusão sem fios; envio de mensagens;
serviços telefónicos; comunicações por telefone; comunicações através de telefones móveis;
comunicações por terminais de computador; transmissão de mensagens e imagens assistida
por computador; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática
mundial; fornecimento salas de conversação na Internet; telecomunicações.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089565

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司
YANG’S GLOBAL CONNECTION LIMITED

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong
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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Cursos por correspondência; serviços de educação; serviços de ensino; informações sobre educação; serviços de educação em academias; organização e direcção de colóquios;
organização de exposições para fins culturais ou educacionais; organização e direcção de
«workshops» [formação]; publicação de livros; publicação de livros e diários electrónicos
em linha; fornecimento em linha de publicações electrónicas, não descarregáveis; entretenimento de rádio; produção de espectáculos; serviços de jogos prestados em linha a partir
de uma rede de computadores; aluguer de brinquedos; educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089566

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司
YANG’S GLOBAL CONNECTION LIMITED

地址 Endereço

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Computadores; programas de computador [programas], gravados; programas operativos de
computadores, gravados; software de computador, gravado; cartões inteligentes [cartões de
circuitos integrados]; publicações electrónicas, descarregáveis; programas de computador
[software descarregável]; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; suportes de registos de som; cassetes de vídeo; leitores multimédia portáteis; desenhos animados; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção),
de socorro e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para a gravação,
transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, discos
acústicos; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para
aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de
processamento de dados, computadores; software de computador; extintores.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores dourada e roxa tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/089567

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司

19637

YANG’S GLOBAL CONNECTION LIMITED
地址 Endereço

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Álbuns de recortes; postais; produtos de impressão; folhetos; marcadores de livros; calendários; cartazes; cancioneiros (livros de canções); livros; publicações impressas; prospectos; periódicos; revistas [periódicos]; gravuras; obras de arte litográficas; encadernações;
pastas para documentos [artigos de papelaria]; capas [artigos de papelaria]; estojos para escrita [artigos de papelaria]; estojos para escrita [conjuntos]; selos [sinetes]; almofadas para
carimbos; canetas de aço; instrumentos de escrita; papel, cartão e produtos feitos nesses
materiais, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação;
fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para
artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis);
material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); matérias plásticas para embalagem
(não incluídas noutras classes); caracteres de impressão; clichés.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores dourada e roxa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/089568

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司
YANG’S GLOBAL CONNECTION LIMITED

地址 Endereço

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços publicitários; apresentação de produtos em meios de comunicação para fins retalhistas; inquéritos de negócios; consultadoria de gestão de negócios; agências de importação e exportação; promoção de vendas para terceiros; serviços de aquisição para terceiros
[aquisição de bens e serviços para outras empresas]; marketing; agências de emprego; publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; trabalhos de escritório.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores dourada e roxa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/089569

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司
YANG’S GLOBAL CONNECTION LIMITED

地址 Endereço

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de difusão de programas de televisão; radiodifusão sem fios; envio de mensagens;
serviços telefónicos; comunicações por telefone; comunicações através de telefones móveis;
comunicações por terminais de computador; transmissão de mensagens e imagens assistida
por computador; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática
mundial; fornecimento salas de conversação na Internet; telecomunicações.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores dourada e roxa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/089570

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/15

[730] 申請人 Requerente

:

紫微楊天地有限公司
YANG’S GLOBAL CONNECTION LIMITED

地址 Endereço

:

香港銅鑼灣告士打道256-257號信和廣場1004室
Room 1004, Sino Plaza, 256-257 Gloucester Road, Causeway Bay, 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

:

Cursos por correspondência; serviços de educação; serviços de ensino; informações sobre educação; serviços de educação em academias; organização e direcção de colóquios;
organização de exposições para fins culturais ou educacionais; organização e direcção de
«workshops» [formação]; publicação de livros; publicação de livros e diários electrónicos
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em linha; fornecimento em linha de publicações electrónicas, não descarregáveis; entretenimento de rádio; produção de espectáculos; serviços de jogos prestados em linha a partir
de uma rede de computadores; aluguer de brinquedos; educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores dourada e roxa tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/089614

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/18

[730] 申請人 Requerente

:

霍尼韋爾國際公司
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

地址 Endereço

:

美國新澤西州莫里斯敦市哥倫比亞路101號
101 Columbia Road, Morristown, New Jersey, NJ 07962 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

:

金屬鎖。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089615

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/18

[730] 申請人 Requerente

:

霍尼韋爾國際公司

:

美國新澤西州莫里斯敦市哥倫比亞路101號

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
地址 Endereço

101 Columbia Road, Morristown, New Jersey, NJ 07962 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

:

單獨出售的安全和訪問控制設備，作為組件，或作為一個包含一個或多個模擬、數字和視頻相
機，及用於I P（互聯網協議）視頻監控、紅外攝像機、I P（互聯網協議）高速球攝像機的系統；
數字錄像機；相機鏡頭；訪問控制和監控報警系統；電子讀卡器；用於訪問控制前提的電子閱
讀器和控制器；無線射頻識別閱讀器；智能卡讀卡器；生物指紋門鎖；電氣和電子鎖；家庭和辦
公用的電力自動化系統，包含無線和有線控制器，控制設備和設備軟件，照明、空氣調節系統、
安全和其他家庭、辦公用的電力監控和控制應用；可視電話；報警傳感器；防入侵警報器；樓
宇安全系統，包括提供圖像、視頻、報警狀態、建築平面圖和其它信息到遠程工作站的軟件和
硬件；防盜警報器；火災報警和緊急疏散設備，即火災報警控制面板、煙霧探測器、熱探測器、
報警傳送站、聲音和可視通知設備、頻閃燈、警報器、鈴、喇叭和揚聲器；火警報警器；氣體報
警器；個人安全報警器；防盜報警控制器；防盜報警器；煙霧報警器；聲音警報器；設施管理軟
件，即控制樓宇環境、訪問和安全系統的軟件。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089616

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/18

[730] 申請人 Requerente

:

HONEY BIRDETTE (AUST.) PTY LTD.

地址 Endereço

:

Level 5, 54 Foveaux Street, Surry Hills NSW 2010, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

按摩器械，性愛輔助器具和配件，按摩用振動產生設備。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089617

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/18

[730] 申請人 Requerente

:

HONEY BIRDETTE (AUST.) PTY LTD.

地址 Endereço

:

Level 5, 54 Foveaux Street, Surry Hills NSW 2010, 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

:

服裝，鞋（腳上的穿著物）， 女內衣， 內衣，長襪。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089618

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/18

[730] 申請人 Requerente

:

HONEY BIRDETTE (AUST.) PTY LTD.

地址 Endereço

:

Level 5, 54 Foveaux Street, Surry Hills NSW 2010, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

包括經由全球計算機網絡，郵件訂單和夥伴計劃在內的零售服務，涉及女內衣、成人用品，包
括內衣，乳罩，女式內褲，女用背心，帶肩帶的女式長內衣，女式無袖襯衫，緊身衣，連體衣，束
身胸衣，緊身胸衣，襪帶，吊襪腰帶，吊襪帶，女士長睡衣，睡袍，緊身圍腰，緊身胸衣，腰帶，
襪，連褲襪，長襪，緊身衣褲，醫藥製劑，催情劑，面霜，乳液，藥水，潤滑劑，按摩油，香薰精
油，蠟燭，沐浴用品，音樂，C D盤，數字視頻光盤，棋盤遊戲，成人休閒用品，身體的刺激儀
器，包括振動按摩和振動刺激設備和供個人使用的振動器在內的設備和裝置，包括避孕套和牙
用橡皮障在內的衛生橡膠及製品，眼罩，約束帶，小飾物，皮衣，出版物，書籍，雜誌，期刊，照
片，教具和教材；在線計算機服務，即通過全球計算機網絡提供具有購買指南性質的、關於成
人用品方面的信息；涉及成人用品的廣告服務。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/089619

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/18

[730] 申請人 Requerente

:

霍尼韋爾國際公司

:

美國新澤西州莫里斯敦市哥倫比亞路101號

19641

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
地址 Endereço

101 Columbia Road, Morristown, New Jersey, NJ 07962 U.S.A.
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

:

聲音、視頻和來自網絡攝像頭、攝像機或手機的，所有以直播或錄製內容為特徵的信息的傳
輸。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089620

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/18

[730] 申請人 Requerente

:

霍尼韋爾國際公司

:

美國新澤西州莫里斯敦市哥倫比亞路101號

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
地址 Endereço

101 Columbia Road, Morristown, New Jersey, NJ 07962 U.S.A.
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

:

通過採用無線和有線傳感器提供的家庭安全監控服務，用於玻璃破損監測、動作探測、視頻監
測、泳池監測警報、水監測警報，以及用於關閉總閥的接觸傳感，門口、門窗的接觸傳感，惡劣
天氣的警報。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089624

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/18

[730] 申請人 Requerente

:

山西水塔醋業股份有限公司

地址 Endereço

:

中國山西省太原市清徐縣孟封鎮楊房北路288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

:

茶；糖；非醫用蜂王漿；以米為主的零食小吃；穀粉製食品；意式麵食；冰淇淋；醋；醬油；調味
料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089661

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/19
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[730] 申請人 Requerente

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

:

KIM, DO-KYUN

地址 Endereço

:

104-1802, 225, Dongnam-Ro, Songpa-Gu, Seoul, Republic Of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡；加奶咖啡飲料；未烘過的咖啡；咖啡飲料；可可飲料；茶；茶飲料；冰淇淋；蛋糕；比薩
餅。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089662

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, DO-KYUN

地址 Endereço

:

104-1802, 225, Dongnam-Ro, Songpa-Gu, Seoul, Republic Of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

餐館；咖啡館；自助餐廳；酒吧；餐廳；快餐館；自助餐館；流動飲食供應。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089663

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, DO-KYUN

地址 Endereço

:

104-1802, 225, Dongnam-Ro, Songpa-Gu, Seoul, Republic Of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡；加奶咖啡飲料；未烘過的咖啡；咖啡飲料；可可飲料；茶；茶飲料；冰淇淋；蛋糕；比薩
餅。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089664

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

KIM, DO-KYUN

地址 Endereço

:

104-1802, 225, Dongnam-Ro, Songpa-Gu, Seoul, Republic Of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

餐館；咖啡館；自助餐廳；酒吧；餐廳；快餐館；自助餐館；流動飲食供應。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089687

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/19

[730] 申請人 Requerente

:

RIE CHE INDUSTRY CO., LTD.

:

No. 18, Aly. 11, Ln. 25, Guozhong 1st Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan, China

地址 Endereço

19643

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

1

[511]

產品 Produtos

:

易燃製劑（發動機燃料用化學添加劑）；發動機燃料化學添加劑；內燃機抗爆劑；防凍劑；引擎
脫碳用化學品；燃料節省劑；剎車液；石油分散劑；油類用化學添加劑；汽油淨化添加劑。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

如圖所示之紅色，綠色，黑色和灰色。

[210] 編號 N.º

:

N/089700

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

Crestron Electronics, Inc.

地址 Endereço

:

15 Volvo Drive, Rockleigh, New Jersey 07647, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Software informático, nomeadamente software de segurança para gestão integrada e controle de dispositivos áudio, vídeo, ambientais, dados e de segurança; software de aplicações
para dispositivos móveis, nomeadamente, um software de segurança para gestão integrada
e controle de dispositivos áudio, vídeo, ambientais, dados e de segurança.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089701

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

MO-設計有限公司
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地址 Endereço

:

澳門殷皇子大馬路57A一樓A座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務，有關印刷品、照片、文具用品、皮革及人造皮革製品、雨
傘、傢俱、鏡子、相框、廚房用具及容器、玻璃器皿、瓷器、服裝、鞋、帽、娛樂品、玩具及旅遊紀
念品的零售。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089702

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

MO-設計有限公司

地址 Endereço

:

澳門殷皇子大馬路57A一樓A座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務，有關印刷品、照片、文具用品、皮革及人造皮革製品、雨
傘、傢俱、鏡子、相框、廚房用具及容器、玻璃器皿、瓷器、服裝、鞋、帽、娛樂品、玩具及旅遊紀
念品的零售。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089703

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/20

[730] 申請人 Requerente

:

MO-設計有限公司

地址 Endereço

:

澳門殷皇子大馬路57A一樓A座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務，有關印刷品、照片、文具用品、皮革及人造皮革製品、雨
傘、傢俱、鏡子、相框、廚房用具及容器、玻璃器皿、瓷器、服裝、鞋、帽、娛樂品、玩具及旅遊紀
念品的零售。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089704

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/20

[730] 申請人 Requerente
地址 Endereço

:

MO-設計有限公司

:

澳門殷皇子大馬路57A一樓A座
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國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

19645

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務，有關印刷品、照片、文具用品、皮革及人造皮革製品、雨
傘、傢俱、鏡子、相框、廚房用具及容器、玻璃器皿、瓷器、服裝、鞋、帽、娛樂品、玩具及旅遊紀
念品的零售。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089727

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados,
secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares; picles; comida enlatada; óleos; tudo incluído na classe 29.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089728

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial; farinha e preparados à base de
cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento
em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; cubos de gelo; massas; massas alimentares; cereais; sorvete; tudo incluído na classe 30.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089747

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

SK Networks Co., Ltd.
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:
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韓國京畿道水原市長安區迎華洞104-28
104-28, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

26

[511]

產品 Produtos

:

Emblemas para vestuário, não em metais preciosos; fitas para o cabelo; ganchos para o cabelo; ornamentos para chapéus, não em metais preciosos; atacadores de sapatos; estojos de
agulhas; emblemas ornamentais, botões; ornamentos para sapatos, não em metais preciosos; fitas, artigos de retrosaria; fitas para segurar as mangas; fivelas, acessórios de vestuário;
fechos de correr.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089748

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

SK Networks Co., Ltd.

:

韓國京畿道水原市長安區迎華洞104-28

地址 Endereço

104-28, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Pastas diplomáticas; mochilas; sacos [envelopes, bolsas] de couro, para embalagem; sacos
de transporte; sacos a tiracolo; sacos grandes de trazer a tiracolo; sacos para livros; sacos
de estafeta; malinhas de mão; sacos para equipamento; sacos para usar à cintura; pastas
para documentos; bastões; porta-cartões; porta-notas; peles com pêlo; sacos para vestuário
para viagem; malas de mão; estojos para chaves; chapéus-de-sol; carteiras de bolso; porta-cheques (em couro); porta-moedas; mochilas de campismo; sacos para compras; malas de
viagem; sacos de viagem; chapéus-de-chuva; maletas; bengalas; estojos para artigos de toilette, não equipados; coleiras para cães; sacos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089749

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

SK Networks Co., Ltd.

:

韓國京畿道水原市長安區迎華洞104-28

地址 Endereço

104-28, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário; blusas; casacos; vestidos; jaquetas [vestuário]; calças; fatos; camisas; saias; gravatas; luvas [vestuário]; cintos [vestuário]; coletes; cardigãs; gabardinas; roupa interior;
vestuário para natação; tops; cachecóis; lenços de cabeça e pescoço; suspensórios; capas;
chapelaria; calçado.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089750

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

SK Networks Co., Ltd.

:

韓國京畿道水原市長安區迎華洞104-28

地址 Endereço

19647

104-28, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

26

[511]

產品 Produtos

:

Emblemas para vestuário, não em metais preciosos; fitas para o cabelo; ganchos para o cabelo; ornamentos para chapéus, não em metais preciosos; atacadores de sapatos; estojos de
agulhas; emblemas ornamentais, botões; ornamentos para sapatos, não em metais preciosos; fitas, artigos de retrosaria; fitas para segurar as mangas; fivelas, acessórios de vestuário;
fechos de correr.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089751

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/21

[730] 申請人 Requerente

:

叶光閥業股份有限公司

地址 Endereço

:

中國台灣高雄市大寮區中庄里鳳屏一路48號

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

:

恩盈企業股份有限公司

地址 Endereço

:

中國台灣屏東縣萬巒鄉佳和村佳興路83號

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

7

[511]

產品 Produtos

:

閥（機器零件）；瓣閥（機器部件）；壓力閥（機器部件）；壓力調節器（機器部件）；調節器（機

[730] 申請人 Requerente

器部件）；機器、馬達和引擎的液壓控制器；機器、馬達和引擎的氣壓控制器；減壓器（機器部
件）；給水調節器；切割機；鑄造機械；水分離器；排水機；疏水器（阻氣回水閥）。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089780

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

地址 Endereço

:

Via Fogliano 1, 25030 Cocaglio (BS), Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; aparelhos para cozinhar, nomeadamente, chaleiras eléctricas, churrasqueiras e grelhas para
churrasco, cafeteiras eléctricas de café, fritadeiras eléctricas, grelhas eléctricas, panelas de
pressão eléctricas, válvulas de vapor e dispositivos de controle de segurança para panelas
de pressão; torradeiras, máquinas de sorvete, electrodomésticos e máquinas eléctricas de
fazer café e bebidas quentes, máquinas de café, cafeteiras automáticas, máquinas eléctricas
de café expresso, cafeteiras eléctricas; filtros para café.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089781

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

地址 Endereço

:

Via Fogliano 1, 25030 Cocaglio (BS), Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Utensílios para uso doméstico e para a cozinha, ferramentas, recipientes, utensílios de
cozinha, nomeadamente, conchas e escumadeiras, frigideiras para cozinhar, panelas para
fritar, chaleiras, chaleiras não eléctricas, garrafas térmicas, garrafas, pratos, panelas, cafeteiras, cafeteiras moka ou de pressão, frascos, louça, tigelas, bacias, conjuntos de recipientes empilhados; panelas ou caçarolas de cabo, panelas de pressão não eléctricas, cestas
abertas, assadeiras ou tabuleiros para forno, frigideiras, cafeteiras não eléctricas e os seus
componentes, tampas, asas ou pegas, passadores, coadores não de metais preciosos; artigos
de vidro para bebidas; artigos de porcelana, nomeadamente, canecas, chávenas e maçanetas e puxadores; faiança, nomeadamente, canecas e as bacias; utensílios de metal e cerâmica para o forno.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089782

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

地址 Endereço

:

Via Fogliano 1, 25030 Cocaglio (BS), Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café, chá, cacau, açúcar, sucedâneos do café; pastelaria e confeitaria, molhos (condimentos);
cápsulas de café; cápsulas de chá.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089783

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

地址 Endereço

:

Via Fogliano 1, 25030 Cocaglio (BS), Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

19649

[511]

類別 Classe

:

11

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; aparelhos para cozinhar, nomeadamente, chaleiras eléctricas, churrasqueiras e grelhas para
churrasco, cafeteiras eléctricas de café, fritadeiras eléctricas, grelhas eléctricas, panelas de
pressão eléctricas, válvulas de vapor e dispositivos de controle de segurança para panelas
de pressão; torradeiras, máquinas de sorvete, electrodomésticos e máquinas eléctricas de
fazer café e bebidas quentes, máquinas de café, cafeteiras automáticas, máquinas eléctricas
de café expresso, cafeteiras eléctricas; filtros para café.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/089784

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

地址 Endereço

:

Via Fogliano 1, 25030 Cocaglio (BS), Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Utensílios para uso doméstico e para a cozinha, ferramentas, recipientes, utensílios de
cozinha, nomeadamente, conchas e escumadeiras, frigideiras para cozinhar, panelas para
fritar, chaleiras, chaleiras não eléctricas, garrafas térmicas, garrafas, pratos, panelas, cafeteiras, cafeteiras moka ou de pressão, frascos, louça, tigelas, bacias, conjuntos de recipientes empilhados; panelas ou caçarolas de cabo, panelas de pressão não eléctricas, cestas
abertas, assadeiras ou tabuleiros para forno, frigideiras, cafeteiras não eléctricas e os seus
componentes, tampas, asas ou pegas, passadores, coadores não de metais preciosos; artigos
de vidro para bebidas; artigos de porcelana, nomeadamente, canecas, chávenas e maçanetas e puxadores; faiança, nomeadamente, canecas e as bacias; utensílios de metal e cerâmica para o forno.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/089785

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/22

[730] 申請人 Requerente

:

BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

地址 Endereço

:

Via Fogliano 1, 25030 Cocaglio (BS), Itália

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:
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Café, chá, cacau, açúcar, sucedâneos do café; pastelaria e confeitaria, molhos (condimentos);
cápsulas de café; cápsulas de chá.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090056

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e vegetais em conserva, congelados,
secos e cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090057

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial; farinha e preparados à base de
cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço; levedura, fermento
em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; cubos de gelo; aperitivo, massa, pipocas, chocolate, bolo e biscoito, sorvete.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090058

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

19651

Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos, não incluídos noutras classes; animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais,
malte.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090059

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

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; água destilada para beber.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090060

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/08/28

[730] 申請人 Requerente

:

Watson Enterprises Limited

地址 Endereço

:

Trident Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Administração de empresas; gestão de empresas; franquia, nomeadamente prestação de assistência técnica no estabelecimento e/ou operação do loja de aperitivos e bebidas; prestação de assistência técnica no estabelecimento e/ou operação do loja de aperitivos e bebidas;
serviços de retalhista nos sectores de: café, chá, cacau, alimentos embalados e preparados,
aperitivos e bebidas; distribuições por grosso, armazéns de vendas por grosso e serviços de
encomendas por grosso todos no sector de: café, chá, cacau, alimentos preparados e embalados, aperitivos e bebidas; serviços de encomendas pelo correio e por catálogo, serviços
informatizados encomendas on-line, serviços informatizados de retalhista on-line, serviços
de encomendas e de retalhista on-line, todos nos sectores de: café, chá, cacau, alimentos
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embalados e preparados, aperitivos e bebidas; serviços informatizados de encomendas e
registo de prendas on-line: confeitaria, chocolates, bolo, pão, biscoitos, gelatina, frutas,
vegetais, carne, marisco secos e em conserva, produtos lácteos, queijo, sorvete, leite, refrigerantes, sumo de fruta, água destilada e minerais, bebidas alcoólicas.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090127

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/01

[730] 申請人 Requerente

:

ALFREDO NGOSIOK

地址 Endereço

:

325 B. Aranas St, Cebu City, Cebu, Philippines

國籍 Nacionalidade

:

菲律賓 Filipina

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Aletria; talharim de arroz; Lo mein (talharim); Chow mein (talharim); talharim de ovos;
talharim.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090131

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/01

[730] 申請人 Requerente

:

香港大公文化藝術品產權交易所有限公司
HONGKONG TAKUNG ASSETS AND EQUITY OF ARTWORKS EXCHANGE CO.,
LIMITED

地址 Endereço

:

香港中環夏愨道10號和記大廈20樓03-04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

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Flat/Rm 03-04, 20/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，
鐘錶和計時儀器。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090132

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/01
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[730] 申請人 Requerente

:

19653

香港大公文化藝術品產權交易所有限公司
HONGKONG TAKUNG ASSETS AND EQUITY OF ARTWORKS EXCHANGE CO.,
LIMITED

地址 Endereço

:

香港中環夏愨道10號和記大廈20樓03-04室
Flat/Rm 03-04, 20/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

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。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090133

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/01

[730] 申請人 Requerente

:

香港大公文化藝術品產權交易所有限公司
HONGKONG TAKUNG ASSETS AND EQUITY OF ARTWORKS EXCHANGE CO.,
LIMITED

地址 Endereço

:

香港中環夏愨道10號和記大廈20樓03-04室
Flat/Rm 03-04, 20/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

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/090134

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/01

[730] 申請人 Requerente

:

香港大公文化藝術品產權交易所有限公司
HONGKONG TAKUNG ASSETS AND EQUITY OF ARTWORKS EXCHANGE CO.,
LIMITED

地址 Endereço

:

香港中環夏愨道10號和記大廈20樓03-04室
Flat/Rm 03-04, 20/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

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/090135

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/01

[730] 申請人 Requerente

:

香港大公文化藝術品產權交易所有限公司
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HONGKONG TAKUNG ASSETS AND EQUITY OF ARTWORKS EXCHANGE CO.,
LIMITED
地址 Endereço

:

香港中環夏愨道10號和記大廈20樓03-04室
Flat/Rm 03-04, 20/F, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

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

:

[210] 編號 N.º

:

N/090136

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/01

[730] 申請人 Requerente

:

澳門歐美藥業有限公司

地址 Endereço

:

澳門漁翁街永好工業大廈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

:

5

[511]

產品 Produtos

:

藥品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

深藍，鮮紅，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090137

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/01

[730] 申請人 Requerente

:

澳門歐美藥業有限公司

地址 Endereço

:

澳門漁翁街永好工業大廈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

:

30

[511]

產品 Produtos

:

保健食品（非醫用）。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

深藍，鮮紅，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/090138

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/01

[730] 申請人 Requerente

:

澳門歐美藥業有限公司

地址 Endereço

:

澳門漁翁街永好工業大廈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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告、實業經營、實業管理、辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

深藍，鮮紅，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090139

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

19655

:

深圳山靈數碼科技發展有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省深圳市南山區蛇口赤灣一路10號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

整流器；擴音器喇叭；錄音載體；DV D播放機；聲耦合器；音響連接器；音響管；電唱機；揚聲
器音箱。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090140

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

佛山市三水風行食品有限公司

地址 Endereço

:

中國佛山市三水區西南街董 村大路口

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉湯；魚製食品；蝦醬；水產罐頭；花生醬；蛋；牛奶製品；泡菜；以水果為主的零食小吃；食用
油。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090141

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

佛山市三水風行食品有限公司
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地址 Endereço

:

中國佛山市三水區西南街董 村大路口

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡；糖；巧克力；茶飲料；蜂蜜；糕點；曲種；穀類製品；醬油；調味品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090142

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

佛山市三水風行食品有限公司

地址 Endereço

:

中國佛山市三水區西南街董 村大路口

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

啤酒；水（飲料）；無酒精飲料；奶茶（非奶為主）；植物飲料；飲料製作配料；豆類飲料；無酒精
果汁飲料；汽水。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090143

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

佛山市三水風行食品有限公司

地址 Endereço

:

中國佛山市三水區西南街董 村大路口

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

蒸餾飲料；果酒（含酒精）；米酒；黃酒；食用酒精；酒精飲料（啤酒除外）；含水果酒精飲料；烈
酒（飲料）；雞尾酒；清酒（日本米酒）。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090144

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

北京暢遊時代數碼技術有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市石景山區石景山路29號京燕飯店東配樓2層

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

19657

已錄製的計算機操作程序；計算機軟件（已錄製）；計算機程序（可下載軟件）；磁性數據介質；
光盤；計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；密紋盤（音像）；便攜式媒體播放器；動畫片。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090145

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

北京暢遊時代數碼技術有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市石景山區石景山路29號京燕飯店東配樓2層

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

遊戲機；非與外接顯示屏或監視器連用的遊戲機；玩具；紙牌；棋類遊戲；體育活動用球；球及
球拍專用袋；球拍；鍛練身體器械；體育活動器械；棒球手套；釣具。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090146

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

北京暢遊時代數碼技術有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市石景山區石景山路29號京燕飯店東配樓2層

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

電視廣告；廣告宣傳本的出版；廣告；廣告代理；計算機網絡上的在線廣告；廣告版面設計；特
許經營的商業管理；尋找贊助；替他人推銷；計算機數據庫信息系統化。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090147

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

北京暢遊時代數碼技術有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市石景山區石景山路29號京燕飯店東配樓2層

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

計算機終端通訊；計算機輔助信息和圖像傳送；提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務；提供
全球計算機網絡用戶接入服務（服務商）；電子郵件；信息傳送；移動電話通訊；提供互聯網聊
天室；電信信息；電視播放。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090148

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

北京暢遊時代數碼技術有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市石景山區石景山路29號京燕飯店東配樓2層

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

培訓教學；安排和組織大會；流動圖書館；在線電子書籍和雜誌的出版；在計算機網絡上提供
在線遊戲；節目製作；娛樂；提供娛樂設施；娛樂信息；健身俱樂部。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090149

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

北京暢遊時代數碼技術有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市石景山區石景山路29號京燕飯店東配樓2層

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

計算機出租；計算機編程；計算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機軟件出租；計算機系統設
計；主持計算機站（網站）；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉換）；計算機軟件諮詢；
計算機病毒的防護服務。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090150

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

南京寶慶銀樓連鎖發展有限公司

:

中國江蘇省南京市雨花台區雨花經濟開發區龍飛路12號

19659

NANJING BAOQING YINLOU CHAIN DEVELOPMENT CO., LTD.
地址 Endereço

12 Longfei Road, Yuhua Economic Development Zone, Yuhuatai District Nanjing City,
Jiangsu Province, People’s Republic of China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

未加工或半加工貴重金屬；首飾盒；銀飾品；手鐲；小飾物（珠寶）；胸針（珠寶）；鏈；頸鏈；珠
寶；珍珠（珠寶）；裝飾品（珠寶）；戒指；寶石；別針（首飾）；翡翠；玉雕首飾；角、骨、牙、戒首
飾及藝術品；錶；耳環。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090151

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

南京寶慶銀樓連鎖發展有限公司
NANJING BAOQING YINLOU CHAIN DEVELOPMENT CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國江蘇省南京市雨花台區雨花經濟開發區龍飛路12號
12 Longfei Road, Yuhua Economic Development Zone, Yuhuatai District Nanjing City,
Jiangsu Province, People’s Republic of China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

為零售目的在通訊媒體上展示商品；貨物展出；組織技術展覽（商業輔助服務）；推銷（替他
人）；為他人之採購服務（為其他企業採購商品及服務）；廣告；實業管理；實業經營；辦公事
務；珠寶首飾的批發及零售；裝飾材料的批發及零售；工藝品的批發及零售。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090152

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02
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[730] 申請人 Requerente

:

廣州愛帛服飾有限公司

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市海珠區新港中路397號自編24號（C6）

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；鞋；帽；披肩；襪；上衣；服裝帶（衣服）；褲子；裙子；手套（服裝）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090156

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

上海嘉楨投資有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市閔行區珠城路158號1401室

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教學；培訓；錄像帶發行；遊樂園；娛樂；俱樂部服務（娛樂或者教育）；健身俱樂部（健身和體
能訓練）；體育場設施出租；夜總會；錄像帶錄製。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090157

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

杭州方回春堂國藥館有限公司

地址 Endereço

:

中國浙江省杭州市上城區河坊街117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

:

醫用藥物、中藥成藥、藥茶、藥酒、補藥、醫用營養品、人參、枸杞、藥物飲料、藥枕、人用藥、淨
化劑、牲畜用洗滌劑、消滅有害動物製劑、牙用研磨粉、嬰兒尿布、嬰兒食品、中藥袋、醫用保
健袋、藥浴製劑、沐浴鹽、浴用氧氣、醫用同位素、心電圖描記器電極用化學導體、人工授精用
精液、消毒劑、隱形眼鏡清洗液、微生物用營養物質。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090158

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

杭州方回春堂國藥館有限公司

地址 Endereço

:

中國浙江省杭州市上城區河坊街117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

:

30

[511]

產品 Produtos

:

食用蜂膠、冰糖燕窩、龜苓膏、秋梨膏、枇杷膏、咖啡、茶、糖、糖果、餅乾、布丁、穀粉製食品、
穀類製品、穀類製食品、以穀類為主的食品小吃、豆粉、食用澱粉、冰淇淋、果汁飲料、食鹽、醬
油、醋、調味品、酵母、食用香料。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090159

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

NEXON KOREA CORPORATION

地址 Endereço

:

7, Pangyo-ro 256beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

電腦程式（可下載的軟體）；電腦遊戲設備；電腦遊戲光碟；電腦遊戲軟體；電腦遊戲程式；視
頻和電腦遊戲程式；以在電腦遊戲、電動及電腦遊戲程式範疇內可定位的遊戲組件模型玩具為
特色的可下載電腦程式；已錄製的錄音帶（非音樂）；已錄製的錄像帶〔非音樂〕；磁性信用卡；
磁性鐵路票；磁性電話卡；電子書（可下載）；電子學習用書或資料（可下載）；電影膠片（已曝
光）；已曝光膠卷；卡通動畫；幻燈片。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090160

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

NEXON KOREA CORPORATION

地址 Endereço

:

7, Pangyo-ro 256beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

通過電腦網絡傳送資訊和動圖；即時通訊服務；通過國內及國際網絡輸送資訊；新聞輸送；提
供資料庫接入服務；提供線上資料庫接入服務；通過互聯網的資料通信；提供全球電腦網絡用
戶接入服務（服務供應商）；提供全球電腦網絡的電訊連接；電腦終端通訊；電話通信；電子郵
件通信；通訊社；電訊設備及機器租賃；電台廣播；電視廣播；網絡廣播。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090161

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

NEXON KOREA CORPORATION
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地址 Endereço

:

7, Pangyo-ro 256beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

國籍 Nacionalidade

:

南韓 Sul-Coreana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

數碼影像服務；廣播和電視節目製作；錄影帶製作；錄音帶編輯；戲劇表演；舞台製作；發行電
影；電影展覽；電影製作；電視文娛節目；文字出版（宣傳品除外）；書籍出版；線上電子書籍和
期刊出版；提供線上電子出版物〔不可下載〕；電子桌面排版；〔從電腦網絡〕提供的線上遊戲
服務；娛樂服務，即提供線上電腦遊戲，視頻和電腦遊戲軟體製作；提供可讓網絡用戶在網絡
範圍內存取的電腦遊戲；提供有關電腦遊戲及電腦遊戲提升的線上資訊。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090162

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

ELMIRA PET PRODUCTS LTD.

地址 Endereço

:

35 MARTIN’S LANE, ELMIRA, Ontario, N3B 2Z5, Canada

國籍 Nacionalidade

:

加拿大 Canadiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para animais de estimação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090163

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

ELMIRA PET PRODUCTS LTD.

地址 Endereço

:

35 MARTIN’S LANE, ELMIRA, Ontario, N3B 2Z5, Canada

國籍 Nacionalidade

:

加拿大 Canadiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para animais de estimação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090164

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

ELMIRA PET PRODUCTS LTD.

地址 Endereço

:

35 MARTIN’S LANE, ELMIRA, Ontario, N3B 2Z5, Canada

國籍 Nacionalidade

:

加拿大 Canadiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para animais de estimação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090165

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

ELMIRA PET PRODUCTS LTD.

地址 Endereço

:

35 MARTIN’S LANE, ELMIRA, Ontario, N3B 2Z5, Canada

國籍 Nacionalidade

:

加拿大 Canadiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para animais de estimação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090166

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

ELMIRA PET PRODUCTS LTD.

地址 Endereço

:

35 MARTIN’S LANE, ELMIRA, Ontario, N3B 2Z5, Canada

國籍 Nacionalidade

:

加拿大 Canadiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

Alimentos para animais de estimação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090167

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

NH HOTEL GROUP, S.A.

:

Santa Engracia 120, Sexta planta, 28003, Madrid, Spain

地址 Endereço

19663

國籍 Nacionalidade

:

西班牙 Espanhola

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento temporário; agências de alojamento (hotéis, pensões); aluguer de alojamento temporário; aluguer de tendas; aluguer
de construções transportáveis; aluguer de instalações para reuniões, conferências, exposições, espectáculos, convenções, seminários, simpósios e workshops de formação; aluguer
de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; casas de férias; fornecimento de instalações
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de acampamento; infantários [creches]; serviços de hotel; serviços de motel; reservas de
alojamento temporário; serviços de reservas em hotéis; serviços de reservas em pensões;
alojamento temporário para animais; lares para idosos; restaurantes self-service; serviços
de bar; snack-bares; cafés; cafetarias; catering; serviços de cantina.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090168

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

衞安有限公司
Guardforce Limited

地址 Endereço

:

香港九龍紅磡鶴園東街3號衞安中心1樓
1/F, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street East, Hung Hom, 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

:

6

[511]

產品 Produtos

:

Mealheiros, cofres de segurança, cofres-fortes, cofres; placas blindadas; fechaduras metálicas, fechaduras de corrente, ferrolhos para fechaduras, ferrolhos para portas; chaves; balizas de segurança; materiais metálicos de reforço para edifícios; rails de segurança; portas
metálicas; caixilhos de janelas; ferrolhos para postigos; algemas; tudo incluído na classe 6.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores cinzenta escura, cinzenta clara e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090169

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

衞安有限公司
Guardforce Limited

地址 Endereço

:

香港九龍紅磡鶴園東街3號衞安中心1樓
1/F, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street East, Hung Hom, 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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Alarmes, campainhas de alarmes; alarmes sonoros; sistemas de alarme anti-roubo; dispositivos de anti-interferência; aparelhos de segurança; câmaras de segurança; aparelhos
de monitorização televisiva; receptores de áudio e vídeo; aparelhos de controlo remoto;
aparelhos de registo do tempo para sistemas de segurança; conjuntos de aparelhos de radiotelegrafia; conjuntos de aparelhos de radiotelefonia; fechaduras elétricas, cartões de
identificação magnéticos, cartões codificados magnéticos, codificadores; detectores de
moedas falsas; coletes à prova de bala; óculos de protecção; capacetes e protectores para o
rosto, óculos anti-reflexo, viseiras anti-reflexo, palas anti-encandeantes; balizas luminosas;
alarmes de incêndio; batedores de incêndio, cobertores de incêndio; extintores de incêndio, mangueiras de incêndio; detectores de incêndio; luvas de protecção; peças e acessórios
para todos os produtos atrás referidos; tudo incluído na classe 9.
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[540] 商標 Marca

19665

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores cinzenta escura, cinzenta clara e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090170

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

衞安有限公司
Guardforce Limited

地址 Endereço

:

香港九龍紅磡鶴園東街3號衞安中心1樓

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

1/F, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street East, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Publicações e produtos de impressão, periódicos, livros, revistas, boletins informativos,
manuais, materiais promocionais, folhetos e panfletos; artigos de papel; artigos de plástico;
embalagens e materiais de embalagem; sacos, suportes e envelopes de papel; sacos de plástico; artigos de cartão; formulários, folhas de dados, rótulos, catálogos; materiais de instrução e didáticos (excepto aparelhos); instrumentos de escrita; materiais de escrita; tudo
incluído na classe 16.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores cinzenta escura, cinzenta clara e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090171

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

衞安有限公司
Guardforce Limited

地址 Endereço

:

香港九龍紅磡鶴園東街3號衞安中心1樓

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Instalação, monitorização, manutenção e reparação de alarmes, campainhas de alarmes,

1/F, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street East, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

alarmes sonoros, sistemas de alarme anti-roubo, dispositivos de anti-interferência, sistemas
de segurança, câmaras de segurança, aparelhos de monitorização televisiva, receptores de
áudio e vídeo, aparelhos de controlo remoto, aparelhos de registo do tempo para sistemas
de segurança, conjuntos de radiotelegrafia, conjuntos de radiotelefonia, fechaduras eléctricas, cartões de identificação magnéticos, cartões codificados magnéticos, codificadores, detectores de moedas falsas, coletes à prova de bala, óculos de protecção, capacetes e protectores para o rosto, óculos anti-reflexo, viseiras anti-reflexo, palas anti-encandeantes, balizas
luminosas, balizas de segurança, alarmes de incêndio, guarda-fogos, batedores de incêndio,
cobertores de incêndio, extintores de incêndio, mangueiras de incêndio, detectores de incêndio, mealheiros, cofres de segurança, cofres-fortes, cofres, placas blindadas, fechaduras
metálicas, fechaduras de corrente, ferrolhos para fechaduras, ferrolhos para portas, ma-
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teriais metálicos de reforço para edifícios, rails de segurança, portas metálicas, caixilhos
de janelas, ferrolhos para postigos, algemas, peças e acessórios para todos os artigos atrás
referidos; tudo incluído na classe 37.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores cinzenta escura, cinzenta clara e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090172

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

衞安有限公司
Guardforce Limited

地址 Endereço

:

香港九龍紅磡鶴園東街3號衞安中心1樓

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de correio especial; serviços de embalagem de protecção e segurança de dinheiro,

1/F, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street East, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

de lingotes ou de barras de ouro ou prata, de jóias e bens; transporte nacional e internacional de dinheiro, de lingotes ou de barras de ouro ou prata, de jóias e bens; acondicionamento de mercadorias, armazenagem de mercadorias; aluguer de recipientes de embalagem
de segurança e de protecção, de mealheiros, de cofres de segurança, de cofres, de cofres-fortes; aluguer de veículos blindados; tudo incluído na classe 39.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores cinzenta escura, cinzenta clara e verde tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090173

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/02

[730] 申請人 Requerente

:

衞安有限公司
Guardforce Limited

地址 Endereço

:

香港九龍紅磡鶴園東街3號衞安中心1樓
1/F, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street East, Hung Hom, 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

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de serviços de segurança através da prestação de guarda-costas pessoais;
monitorização de sistemas de segurança; consultadoria de segurança; aluguer de sistemas
de segurança; aluguer de equipamentos e vestuário de segurança; tudo incluído na classe
45.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores cinzenta escura, cinzenta clara e verde tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/090174

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

金葉卷煙廠（澳門）有限公司

地址 Endereço

:

澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

工業 industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

香煙。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黃色，白色，灰色，紅色，綠色，藍色，粉紅色，金色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090175

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

金葉卷煙廠（澳門）有限公司

地址 Endereço

:

澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

工業 industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

香煙。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

綠色，黑色，白色，灰色，紅色，黃色，藍色，粉紅色，金色，咖啡色，紫色，橙色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090176

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

金葉卷煙廠（澳門）有限公司

地址 Endereço

:

澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

工業 industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

香煙。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，黑色，白色，灰色，黃色，綠色，藍色，粉紅色，金色，橙色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/090177

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

Allianz Asset Management of America L.P.

地址 Endereço

:

680 Newport Center Drive, Suite 250, Newport Beach, California 92660 E.U.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços financeiros, nomeadamente, gestão de investimentos, aconselhamento em investimento, fundos de investimento, consultadoria em investimento e investimento de fundos
por terceiros na classe 36.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090178

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

湯立德
Tong, Lap Tak

地址 Endereço

:

澳門草堆街21號地下

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

麵包，西餅，杏仁餅，糕點，餅乾及糖果，咖啡，茶，茶葉，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡
代用品，麵粉及穀類製品，冰製食品，蜂蜜，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。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090179

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

湯立德
Tong, Lap Tak

地址 Endereço

:

澳門草堆街21號地下

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。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090180

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

奧爾資訊多媒體股份有限公司

地址 Endereço

:

中國台灣新北市板橋區文化路2段285號32樓

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

19669

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

電腦程式；可下載的影像文件；可下載的音樂文件；可下載的電子出版物；磁性資料載體；磁性
記憶體；可記錄光碟；光碟；計算機；信息資料處理設備；電腦；投幣啓動設備用機械裝置；計算
機遊戲軟體；計算機軟體（可錄製）；計算機軟體（可下載軟體）；計算機軟體（已錄製）；計算
器。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色、黃色、白色、黑色、灰色、綠色，如圖所示

[210] 編號 N.º

:

N/090181

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

奧爾資訊多媒體股份有限公司

:

中國台灣新北市板橋區文化路2段285號32樓

地址 Endereço
活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

提供線上網路遊戲；提供線上遊戲服務（由電腦網絡提供）；提供線上網路互動遊戲；提供在
線音樂（非下載）；提供在線錄像（非下載）；提供在線電子出版物（非下載）。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色、黃色、白色、黑色、灰色、綠色，如圖所示

[210] 編號 N.º

:

N/090182

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

SILVANOLS, SIA

地址 Endereço

:

2a Kurbada street, Riga, Latvia

國籍 Nacionalidade

:

拉脫維亞 Letã

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

19670

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫藥製劑；維生素製劑；醫用藥物；醫用營養品；嬰兒食品；醫用生物製劑；獸醫用藥；醫用或獸
醫用化學試劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090183

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

SILVANOLS, SIA

地址 Endereço

:

2a Kurbada street, Riga, Latvia

國籍 Nacionalidade

:

拉脫維亞 Letã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫藥製劑；維生素製劑；醫用藥物；醫用營養品；嬰兒食品；醫用生物製劑；獸醫用藥；醫用或獸
醫用化學試劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090184

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

SILVANOLS, SIA

地址 Endereço

:

2a Kurbada street, Riga, Latvia

國籍 Nacionalidade

:

拉脫維亞 Letã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫藥製劑；維生素製劑；醫用藥物；醫用營養品；嬰兒食品；醫用生物製劑；獸醫用藥；醫用或獸
醫用化學試劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090185

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

SILVANOLS, SIA

地址 Endereço

:

2a Kurbada street, Riga, Latvia

國籍 Nacionalidade

:

拉脫維亞 Letã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫藥製劑；維生素製劑；醫用藥物；醫用營養品；嬰兒食品；醫用生物製劑；獸醫用藥；醫用或獸
醫用化學試劑。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090186

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

SILVANOLS, SIA

19671

地址 Endereço

:

2a Kurbada street, Riga, Latvia

國籍 Nacionalidade

:

拉脫維亞 Letã

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫藥製劑；維生素製劑；醫用藥物；醫用營養品；嬰兒食品；醫用生物製劑；獸醫用藥；醫用或獸
醫用化學試劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090211

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

SAUCONY, INC.

地址 Endereço

:

191 Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, 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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

Bolsas, malas de viagem, mochilas, sacos de tiracolo, sacos de desporto, sacos de atletismo,
sacos de lona.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090212

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

Nu Science Corporation

地址 Endereço

:

43102 Business Center Parkway, Lancaster, CA 93535, 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

:

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; produtos para limpar,
polir, desengordurar e raspar; produtos cosméticos, preparações anti-rugas para a pele,
soros anti-rugas não-medicinais para a pele, loções hidratantes para a pele, cremes para os
cuidados da pele, cremes para reafirmar a pele, soros não-medicinais para a pele, produtos para os cuidados da pele, loções, produtos de limpeza para a pele do rosto, geles para
a limpeza da pele dos olhos, geles para o rosto, soros para o rosto, cremes para o rosto,
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loções para o rosto, óleos para o rosto, óleos para a pele, óleos essenciais, produtos de uso
tópico para os cuidados da pele, produtos de toilette, toalhetes impregnados com produtos
hidratantes para o rosto e para o corpo, toalhetes impregnados com preparações cosméticas para os cuidados da pele, preparações cosméticas para cuidados da pele, geles para fins
cosméticos, produtos cosméticos para refrescar a pele, preparações cosméticas para fins de
emagrecimento, preparações de aloé vera para uso cosmético, cremes para o rosto e para o
corpo, loções, geles, produtos emolientes, bálsamos, bálsamos para os lábios, produtos hidratantes, óleos, produtos lubrificantes, produtos de protecção solar, produtos de protecção
solar com ecrã total, sabões para uso pessoal, sabões medicados (não para uso medicinal),
sabões (não para uso pessoal), artigos de perfumaria, perfumes, colónias, loções para os
cabelos, dentífricos, tudo sem ser para uso medicinal.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090213

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

華為技術有限公司
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

即時通訊軟件；監控器；排隊機；平板電腦保護膜；平板電腦保護殼；平板電腦保護套；平板電
腦用電池；攝像頭；適配器；手機、平板電腦等通訊產品用數據線；手機保護膜；手機或者平板
電腦用充電器；手機或者平板電腦用移動電源；手機殼；手機用保護殼；手機用保護套；手機用
操作系統軟件；手機用電池；手機用屏幕；通訊設備用電池；無線路由器用電池；芯片；音視頻
接收器；用於保護手機所有人隱私的計算機軟件；用於更新和保存手機連絡人信息、照片、視
頻的計算機軟件；與手機連用的智能手錶；與手機連用的智能手環；遠程視頻會議設備；智能
手機；平板電腦；太陽能電池；耳機；數碼相框；機頂盒；逆變器（電）；低壓電源；電纜；穩壓
電源；監視器（計算機硬件）；監視程序（計算機程序）；ATM機；調制解調器用電池；光電開關
（電池）；海底用電纜；機房用的不斷電供應系統；機房用服務器（計算機硬件）；機房用服務
器軟件。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/03/19

14203958

中國 China

[210] 編號 N.º

:

N/090214

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

華為技術有限公司
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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地址 Endereço

:

19673

中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

智能手機；平板電腦；太陽能電池；耳機；數碼相框；機頂盒；逆變器（電）；低壓電源；電纜；穩
壓電源；監視器（計算機硬件）；監視程序（計算機程序）；AT M機；調制解調器用電池；光電
開關（電池）；海底用電纜；機房用的不斷電供應系統；機房用服務器（計算機硬件）；機房用服
務器軟件；即時通訊軟件；監控器；排隊機；平板電腦保護膜；平板電腦保護殼；平板電腦保護
套；平板電腦用電池；攝像頭；適配器；手機、平板電腦等通訊產品用數據線；手機保護膜；手
機或者平板電腦用充電器；手機或者平板電腦用移動電源；手機殼；手機用保護殼；手機用保
護套；手機用操作系統軟件；手機用電池；手機用屏幕；通訊設備用電池；無線路由器用電池；
芯片；音視頻接收器；用於保護手機所有人隱私的計算機軟件；用於更新和保存手機連絡人信
息、照片、視頻的計算機軟件；與手機連用的智能手錶；與手機連用的智能手環；遠程視頻會議
設備。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/03/19

14203957

中國 China

[210] 編號 N.º

:

N/090215

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

華為技術有限公司
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

AT M機；調制解調器用電池；光電開關（電池）；海底用電纜；機房用的不斷電供應系統；機房
用服務器（計算機硬件）；機房用服務器軟件；即時通訊軟件；監控器；排隊機；平板電腦保護
膜；平板電腦保護殼；平板電腦保護套；平板電腦用電池；攝像頭；適配器；手機、平板電腦等
通訊產品用數據線；手機保護膜；手機或者平板電腦用充電器；手機或者平板電腦用移動電
源；手機殼；手機用保護殼；手機用保護套；手機用操作系統軟件；手機用電池；手機用屏幕；
通訊設備用電池；無線路由器用電池；芯片；音視頻接收器；用於保護手機所有人隱私的計算
機軟件；用於更新和保存手機連絡人信息、照片、視頻的計算機軟件；與手機連用的智能手錶；
與手機連用的智能手環；遠程視頻會議設備；智能手機；平板電腦；太陽能電池；耳機；數碼相
框；機頂盒；逆變器（電）；低壓電源；電纜；穩壓電源；監視器（計算機硬件）；監視程序（計算
機程序）。
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[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/03/19

14203959

中國 China

[210] 編號 N.º

:

N/090216

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

Bally Gaming, Inc.

地址 Endereço

:

6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 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

:

Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; jogos com bónus e «feature games» para o supra citado; e peças sobressalentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090217

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[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

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090218

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[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

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para uso humano.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090219

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[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

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090221

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

美贊臣美國控股有限公司

:

美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

MJN U.S. Holdings LLC
地址 Endereço

2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

維生素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖描記器電極用化學導體；人工授精用精液；衛
生消毒劑；隱形眼鏡清潔劑；微生物用營養物質；嬰兒食品；嬰兒奶粉；醫用營養食物；醫用營
養飲料；營養補充劑；空氣淨化製劑；獸醫用製劑；驅昆蟲劑；消毒紙巾；哺乳用墊；牙填料；寵
物尿布。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090222

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

美贊臣美國控股有限公司
MJN U.S. Holdings LLC

地址 Endereço

:

美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層
2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

濃肉汁；食用海藻提取物；魚製食品；蔬菜罐頭；果醬；加工過的檳榔；製湯劑；蛋粉；豆奶（牛
奶替代品）；牛奶；牛奶製品；製食用脂肪用脂肪物；蔬菜色拉；果凍；加工過的堅果；乾食用
菌；烹飪用蛋白。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090223

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

美贊臣美國控股有限公司
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MJN U.S. Holdings LLC
地址 Endereço

:

美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層
2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

維生素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖描記器電極用化學導體；人工授精用精液；衛
生消毒劑；隱形眼鏡清潔劑；微生物用營養物質；嬰兒食品；嬰兒奶粉；醫用營養食物；醫用營
養飲料；營養補充劑；空氣淨化製劑；獸醫用製劑；驅昆蟲劑；消毒紙巾；哺乳用墊；牙填料；寵
物尿布。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090224

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/03

[730] 申請人 Requerente

:

美贊臣美國控股有限公司
MJN U.S. Holdings LLC

地址 Endereço

:

美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層
2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

濃肉汁；食用海藻提取物；魚製食品；蔬菜罐頭；果醬；加工過的檳榔；製湯劑；蛋粉；豆奶（牛
奶替代品）；牛奶；牛奶製品；製食用脂肪用脂肪物；蔬菜色拉；果凍；加工過的堅果；乾食用
菌；烹飪用蛋白。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090225

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

快有限公司
COMPANHIA RÁPIDO LIMITADA, em inglês QUICK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

澳門羅利老馬路1-0至1-R號蘆苑地下G

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。
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[540] 商標 Marca

19677

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

圖由黑色，紅色及黃色組成，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090226

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

快有限公司
COMPANHIA RÁPIDO LIMITADA, em inglês QUICK COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

澳門羅利老馬路1-0至1-R號蘆苑地下G

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

提供食物和飲料服務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

圖由黑色，紅色，黃色及白色組成，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090227

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

卡奴迪路國際有限公司

地址 Endereço

:

澳門望德聖母灣大馬路威尼斯人度假村大運河購物中心2005舖及2705舖

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

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 :

黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090228

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

卡奴迪路國際有限公司

地址 Endereço

:

澳門望德聖母灣大馬路威尼斯人度假村大運河購物中心2005舖及2705舖

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。
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[540] 商標 Marca
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090229

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

卡奴迪路國際有限公司

地址 Endereço

:

澳門望德聖母灣大馬路威尼斯人度假村大運河購物中心2005舖及2705舖

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090230

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

卡奴迪路國際有限公司

地址 Endereço

:

澳門望德聖母灣大馬路威尼斯人度假村大運河購物中心2005舖及2705舖

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，
鐘錶和計時儀器。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、白色、金色、紅色、灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090231

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

卡奴迪路國際有限公司

地址 Endereço

:

澳門望德聖母灣大馬路威尼斯人度假村大運河購物中心2005舖及2705舖

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。
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[540] 商標 Marca

19679

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、白色、金色、紅色、灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090232

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

卡奴迪路國際有限公司

地址 Endereço

:

澳門望德聖母灣大馬路威尼斯人度假村大運河購物中心2005舖及2705舖

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

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 :

黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090233

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

卡奴迪路國際有限公司

地址 Endereço

:

澳門望德聖母灣大馬路威尼斯人度假村大運河購物中心2005舖及2705舖

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090234

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

卡奴迪路國際有限公司

地址 Endereço

:

澳門望德聖母灣大馬路威尼斯人度假村大運河購物中心2005舖及2705舖

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色、白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090247

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

華為技術有限公司
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址 Endereço

:

中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. 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

:

通訊產品相關廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；替他人銷售；通訊產品的零售服務；
計算機網絡上的在線廣告。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090279

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

美贊臣美國控股有限公司
MJN U.S. Holdings LLC

地址 Endereço

:

美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層
2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

維生素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖描記器電極用化學導體；人工授精用精液；衛
生消毒劑；隱形眼鏡清潔劑；微生物用營養物質；嬰兒食品；嬰兒奶粉；醫用營養食物；醫用營
養飲料；營養補充劑；空氣淨化製劑；獸醫用製劑；驅昆蟲劑；消毒紙巾；哺乳用墊；牙填料；寵
物尿布。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090280

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

美贊臣美國控股有限公司
MJN U.S. Holdings LLC

地址 Endereço

:

美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層
2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA
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國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

19681

濃肉汁；食用海藻提取物；魚製食品；蔬菜罐頭；果醬；加工過的檳榔；製湯劑；蛋粉；豆奶（牛
奶替代品）；牛奶；牛奶製品；製食用脂肪用脂肪物；蔬菜色拉；果凍；加工過的堅果；乾食用
菌；烹飪用蛋白。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090281

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

美贊臣美國控股有限公司
MJN U.S. Holdings LLC

地址 Endereço

:

美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層
2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

維生素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖描記器電極用化學導體；人工授精用精液；衛
生消毒劑；隱形眼鏡清潔劑；微生物用營養物質；嬰兒食品；嬰兒奶粉；醫用營養食物；醫用營
養飲料；營養補充劑；空氣淨化製劑；獸醫用製劑；驅昆蟲劑；消毒紙巾；哺乳用墊；牙填料；寵
物尿布。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090282

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

美贊臣美國控股有限公司
MJN U.S. Holdings LLC

地址 Endereço

:

美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層
2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

濃肉汁；食用海藻提取物；魚製食品；蔬菜罐頭；果醬；加工過的檳榔；製湯劑；蛋粉；豆奶（牛
奶替代品）；牛奶；牛奶製品；製食用脂肪用脂肪物；蔬菜色拉；果凍；加工過的堅果；乾食用
菌；烹飪用蛋白。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090283

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04
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:
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美贊臣美國控股有限公司
MJN U.S. Holdings LLC

地址 Endereço

:

美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層
2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

維生素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖描記器電極用化學導體；人工授精用精液；衛
生消毒劑；隱形眼鏡清潔劑；微生物用營養物質；嬰兒食品；嬰兒奶粉；醫用營養食物；醫用營
養飲料；營養補充劑；空氣淨化製劑；獸醫用製劑；驅昆蟲劑；消毒紙巾；哺乳用墊；牙填料；寵
物尿布。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090284

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

美贊臣美國控股有限公司

:

美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層

MJN U.S. Holdings LLC
地址 Endereço

2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA
國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

濃肉汁；食用海藻提取物；魚製食品；蔬菜罐頭；果醬；加工過的檳榔；製湯劑；蛋粉；豆奶（牛
奶替代品）；牛奶；牛奶製品；製食用脂肪用脂肪物；蔬菜色拉；果凍；加工過的堅果；乾食用
菌；烹飪用蛋白。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090285

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

美贊臣美國控股有限公司
MJN U.S. Holdings LLC

地址 Endereço

:

美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層
2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

維生素製劑；醫用放射性物質；醫用氣體；心電圖描記器電極用化學導體；人工授精用精液；衛
生消毒劑；隱形眼鏡清潔劑；微生物用營養物質；嬰兒食品；嬰兒奶粉；醫用營養食物；醫用營
養飲料；營養補充劑；空氣淨化製劑；獸醫用製劑；驅昆蟲劑；消毒紙巾；哺乳用墊；牙填料；寵
物尿布。
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090286

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

美贊臣美國控股有限公司

19683

MJN U.S. Holdings LLC
地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

美國伊利諾斯州60026格倫維尤愛國者大道2701號4層
2701 Patriot Boulevard 4th Floor Glenview, Illinois 60026 USA

濃肉汁；食用海藻提取物；魚製食品；蔬菜罐頭；果醬；加工過的檳榔；製湯劑；蛋粉；豆奶（牛
奶替代品）；牛奶；牛奶製品；製食用脂肪用脂肪物；蔬菜色拉；果凍；加工過的堅果；乾食用
菌；烹飪用蛋白。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090287

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

Kerzner International Limited

地址 Endereço

:

Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Baha-

國籍 Nacionalidade

:

巴哈馬 Baamiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

mas

Serviços de marketing para imóveis, nomeadamente marketing para venda de residências
em condomínios e vilas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090288

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

Kerzner International Limited

:

Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Baha-

地址 Endereço

mas
國籍 Nacionalidade

:

巴哈馬 Baamiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Locação imobiliária para complexos contendo centros comerciais, bares, clubes nocturnos,
casinos, restaurantes, teatros, e lojas de vendas a retalho; serviços de gestão imobiliária;
serviços imobiliários, nomeadamente listagem de arrendamento, corretagem, gestão e
operação de residências em condomínios e vilas; financiamento de imobiliários; serviços
imobiliários e gestão de propriedades; serviços imobiliários, nomeadamente locação, aluguer e gestão de casas de férias, condomínios e vilas, e gestão de condomínios; serviços de
proprietários de casa, nomeadamente gerenciamento de conformidade de comunidades na
natureza de gestão de terrenos e espaços comuns.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090289

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

Kerzner International Limited

:

Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Baha-

地址 Endereço

mas
國籍 Nacionalidade

:

巴哈馬 Baamiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Desenvolvimento imobiliário.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090290

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

Kerzner International Limited

地址 Endereço

:

Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Baha-

國籍 Nacionalidade

:

巴哈馬 Baamiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

39

[511]

服務 Serviços

:

mas

Serviços de marina, incluindo aluguer de ancoradouro, armazenamento em barcos, serviços de aluguer de marina; organização de excursões e cruzeiros, aluguer de navios; provisão de informação relacionados com marinas; provisão de assistência de acostagem; assistência de transferência de bagagem e provisões em docas, transporte entre a marina e a estação de veraneio; operação de excursão, preparação, condução e prestação de informação
nos sectores de viagens de excursões; serviços de agência de viagens, marcação de reservas
e marcações de lugares para transportes; serviços de transporte aéreo, itinerário e horário
para passageiros e serviços de transporte aéreo de cargas; organização de excursões para
turistas nos sectores de mergulhos e natação subaquáticos com garrafas de gás, e cruzeiros
e aluguer de barcos.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090291

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

Kerzner International Limited

地址 Endereço

:

19685

Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Bahamas

國籍 Nacionalidade

:

巴哈馬 Baamiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de entretenimento sob forma de um aquário, habitat marinho e exibições associadas; serviços de ginásio, providenciando instrução e equipamento relacionados com exercício físico; fornecimento de instalações para desportos e campos de ténis; entretenimento
sob a forma de golfe e torneios de ténis; serviços de clube de golfe; serviços de ajudante de
golfe; serviços de diversão sob forma de parque temático apresentando desportos de água,
passeios e exibições de barco de velocidade; atracções e passeios em parques de diversões;
entretenimento sob forma de clubes nocturnos; fornecimento de serviços de casino e instalações de casino; serviços de entretenimento fornecido pelos hotéis; fornecimento de serviços de acampamento para crianças.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090292

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

Kerzner International Limited

:

Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Baha-

地址 Endereço

mas
國籍 Nacionalidade

:

巴哈馬 Baamiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de alojamento temporário; fornecimento de alojamento em hotéis, serviços
de hotelaria, serviços de estações de veraneio; marcação de alojamento em estações de
veraneio; fornecimento de instalações e serviços para convenções; serviços de agências de
viagens, marcações de alojamentos e reservas e marcações para jantares; fornecimento de
serviços para bares e restaurantes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090293

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/04

[730] 申請人 Requerente

:

Kerzner International Limited

:

Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Baha-

地址 Endereço

mas
國籍 Nacionalidade

:

巴哈馬 Baamiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de termas e de salões de beleza, reservas e marcações para terceiros para tratamento em termas e salões de beleza.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090294

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

林華鵬
LAM WA PANG

地址 Endereço

:

澳門聖德倫街皇朝廣場地下AH舖

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

藥品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090295

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

林華鵬
LAM WA PANG

地址 Endereço

:

澳門聖德倫街皇朝廣場地下AH舖

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

藥品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090296

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

林華鵬
LAM WA PANG

地址 Endereço

:

澳門聖德倫街皇朝廣場地下AH舖

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

藥品。
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

綠色、紅色、黃色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090297

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

林華鵬
LAM WA PANG

地址 Endereço

:

澳門聖德倫街皇朝廣場地下AH舖

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

藥品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

綠色、紅色、黃色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090307

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

智園香港有限公司
Wisdom Garden Hong Kong Limited

地址 Endereço

:

香港中環夏愨道12號美國銀行大廈502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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

RM 502 Bank of America Tower 12 Harcourt RD Central Hong Kong

代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之經銷、為其他企業採購商品及服務、建立電腦資
訊系統資料庫、電腦資料庫管理、電腦資料庫資料更新和維護、企業管理顧問、人事管理顧問、
專案管理服務、企業經營協助、企業管理協助、辦公機器租賃、辦公設備租賃、電腦軟體零售批
發、電腦硬體零售批發、電腦周邊配備零售批發。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090308

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

智園香港有限公司
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Wisdom Garden Hong Kong Limited
地址 Endereço

:

香港中環夏愨道12號美國銀行大廈502室
RM 502 Bank of America Tower 12 Harcourt RD Central Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育服務、學校教育服務、培訓服務、安排及舉行會議、安排及舉行大型會議、安排及舉行學術
討論會、安排及舉行研討會、安排及舉行座談會、安排及舉行講習會、舉辦各種講座。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090309

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

智園香港有限公司
Wisdom Garden Hong Kong Limited

地址 Endereço

:

香港中環夏愨道12號美國銀行大廈502室
RM 502 Bank of America Tower 12 Harcourt RD Central Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

電腦程式設計、電腦軟體設計、電腦軟體更新、電腦軟體維護、電腦軟體租賃、電腦軟體設計諮
詢顧問、電腦軟體諮詢、電腦系統分析、電腦系統設計、電腦軟體安裝、電腦程式複製、電腦硬
體租賃、電腦租賃、提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用服務、電腦資料處理、電腦資料復
原、電子程式及資料之資料轉換（非實體性轉換）、網路伺服空間出租、網路伺服器租賃、網站
規劃建置、為他人建置及維護網站、電腦主機代管、伺服器代管、網路認證服務、網路安全管
理服務、網路網頁設計、網站代管、為他人製作或維護網頁、電腦硬體設計和開發之諮詢、電腦
系統遠端監控、線上資料儲存服務、電子資料儲存服務、電腦資料備份服務、遠距資料備份、
資訊技術諮詢、藉由網站提供電腦技術和程式設計之資訊、雲端運算、網站設計諮詢、軟體即
服務。

[540] 商標 Marca

:

[[210] 編號 N.º

:

N/090310

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

智園香港有限公司
Wisdom Garden Hong Kong Limited

地址 Endereço

:

香港中環夏愨道12號美國銀行大廈502室
RM 502 Bank of America Tower 12 Harcourt RD Central Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之經銷、為其他企業採購商品及服務、建立電腦資
訊系統資料庫、電腦資料庫管理、電腦資料庫資料更新和維護、企業管理顧問、人事管理顧問、
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專案管理服務、企業經營協助、企業管理協助、辦公機器租賃、辦公設備租賃、電腦軟體零售批
發、電腦硬體零售批發、電腦周邊配備零售批發。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090311

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

智園香港有限公司
Wisdom Garden Hong Kong Limited

地址 Endereço

:

香港中環夏愨道12號美國銀行大廈502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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育服務、學校教育服務、培訓服務、安排及舉行會議、安排及舉行大型會議、安排及舉行學術

RM 502 Bank of America Tower 12 Harcourt RD Central Hong Kong

討論會、安排及舉行研討會、安排及舉行座談會、安排及舉行講習會、舉辦各種講座。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090312

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

智園香港有限公司
Wisdom Garden Hong Kong Limited

地址 Endereço

:

香港中環夏愨道12號美國銀行大廈502室
RM 502 Bank of America Tower 12 Harcourt RD Central Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

電腦程式設計、電腦軟體設計、電腦軟體更新、電腦軟體維護、電腦軟體租賃、電腦軟體設計諮
詢顧問、電腦軟體諮詢、電腦系統分析、電腦系統設計、電腦軟體安裝、電腦程式複製、電腦硬
體租賃、電腦租賃、提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用服務、電腦資料處理、電腦資料復
原、電子程式及資料之資料轉換（非實體性轉換）、網路伺服空間出租、網路伺服器租賃、網站
規劃建置、為他人建置及維護網站、電腦主機代管、伺服器代管、網路認證服務、網路安全管
理服務、網路網頁設計、網站代管、為他人製作或維護網頁、電腦硬體設計和開發之諮詢、電腦
系統遠端監控、線上資料儲存服務、電子資料儲存服務、電腦資料備份服務、遠距資料備份、
資訊技術諮詢、藉由網站提供電腦技術和程式設計之資訊、雲端運算、網站設計諮詢、軟體即
服務。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090313

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

Global Retail Trademarks Limited

:

27th Floor, Block A, Regent Centre, No. 63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territo-

地址 Endereço

ries, 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

:

Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; serviços de escritório; publicidade directa por correio; publicidade por encomenda; consultoria de negócios; promoção
de vendas; promoção de vendas on-line; marketing; agência de vendas; vendas por grosso
e a retalho, vendas on-line, comércio electrónico, distribuição, franshising e serviços de
encomenda informatizados de forma on-line em relação a aparelhos e instrumentos ópticos, óculos graduados, óculos, óculos de sol, armações para óculos e óculos de sol e suas
partes e acessórios, estojos para óculos, correntes para óculos, cordões para óculos, lupas,
lentes de contacto, recipientes para lentes de contacto, telefones móveis, estojos e caixas
para telefones móveis, acessórios para telefones móveis (nomeadamente correias e argolas
para telefones), suportes e estojos para sistemas áudio portáteis, estojos e suportes para
computadores portáteis, bússolas, tapetes para mouse, metais preciosos e suas ligas nestes
materiais e artigos em metais preciosos ou revestidos em materiais preciosos, joalharia,
pedras preciosas, instrumentos de relojoaria e cronométricos, colares, relógios, braceletes
para relógio, correias (tiras) para relógio, correntes para relógio, pulseiras para relógio, relógios de bolso, caixas para relógio, brincos, pendentes, anéis, correias, broches, braceletes,
clips de gravatas, alfinetes para gravatas, botões de punho, couro e imitações de couro e
produtos nestes materiais, peles de animal, couro (curtido ou por curtir), arcas e sacos de
viagem, guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas de caminhada, chicotes, arreios e selaria,
sacos, malas de mão, malas a tiracolo, sacolas, sacos de praia, pochetes, sacos para artigos
de higiene, carteiras porta-moedas, carteiras, porta-moedas, malas, malas de executivos,
malas de viagem, pastas, sacos para artigos de maquilhagem, bagagens, cintos, pastas para
documentos, bolsas, bolsas para cartões, bolsas para passaportes, estojos para cartões, estojos para cheques, estojos para chaves, porta-chaves, chaveiros, estojos para lenços de papel, estojos e bolsas para cartões de crédito, vestuário, calçado, chapelaria, vestuário para
crianças, malhas, camisas, t-shirts, camisas tipo polo, saias, blusas, lenços de senhora, xailes, plastrões, gravatas, laços, chapéus, meias, sapatos, casacos curtos, calças, coletes, gabardines, calções tipo bermudas, calções, bonés, fatos, casacos, camisolas com decote em V,
camisolas, pulôveres, luvas (vestuário), roupas de banho, roupões de banho, fatos-macaco,
blazers, meias de senhora, roupa interior, cintos de tecido para vestuário, fitas para o pulso, galochas, botas de atacadores, sapatos com atacadores, sandálias de banho, chinelos de
banho, sapatos para a chuva, sapatos de golfe, ténis, sapatos de ginástica, botas de montar,
outras botas para desporto, sandálias, chinelos, botas, peças e acessórios para calçado, estolas de pele, bandoletes, perfumes, fragrâncias, água de colónia, água de toilete, óleos essenciais, preparados para o cuidado da pele, da cara e preparados para o cuidado do corpo,
cosméticos, base para maquilhagem, verniz para as unhas, preparados para o cabelo, loções para o cabelo, espumas de barbear, preparados pós-barbear para homem, preparados
de toilete não medicinais, anti-transpirantes, sabões perfumados e de toilete, sabões para
mãos e bebés, pó-de-talco, loções e cremes para o corpo, sabões, sabões líquidos, champô
e gel de banho, sáis de banho, espuma para banho, desodorizantes para uso pessoal, leites
de toilete para o corpo e leites cosméticos, pós-cosméticos para o corpo, óleos de toilete
para o corpo e óleos cosméticos para o banho e duche, preparações cosméticas para o banho e duche, artigos de papelaria, utensílios domésticos, lençóis de cama, toalhas, toalhas
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de mesa, têxteis e artigos têxteis; serviços de consultoria de negócio; agência de importação
e exportação e serviços de relações públicas; avaliações de negócio; assistência na gestão
de negócios; pesquisas de mercado; estudos de marketing; organizações de exposições (de
negócios, de comércio ou comerciais); todos incluídos na classe 35.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090314

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

Global Retail Trademarks Limited

地址 Endereço

:

27th Floor, Block A, Regent Centre, No. 63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territo-

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

:

ries, Hong Kong

Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; serviços de escritório; publicidade directa por correio; publicidade por encomenda; consultoria de negócios; promoção
de vendas; promoção de vendas on-line; marketing; agência de vendas; vendas por grosso
e a retalho, vendas on-line, comércio electrónico, distribuição, franshising e serviços de
encomenda informatizados de forma on-line em relação a aparelhos e instrumentos ópticos, óculos graduados, óculos, óculos de sol, armações para óculos e óculos de sol e suas
partes e acessórios, estojos para óculos, correntes para óculos, cordões para óculos, lupas,
lentes de contacto, recipientes para lentes de contacto, telefones móveis, estojos e caixas
para telefones móveis, acessórios para telefones móveis (nomeadamente correias e argolas
para telefones), suportes e estojos para sistemas áudio portáteis, estojos e suportes para
computadores portáteis, bússolas, tapetes para mouse, metais preciosos e suas ligas nestes
materiais e artigos em metais preciosos ou revestidos em materiais preciosos, joalharia,
pedras preciosas, instrumentos de relojoaria e cronométricos, colares, relógios, braceletes
para relógio, correias (tiras) para relógio, correntes para relógio, pulseiras para relógio, relógios de bolso, caixas para relógio, brincos, pendentes, anéis, correias, broches, braceletes,
clips de gravatas, alfinetes para gravatas, botões de punho, couro e imitações de couro e
produtos nestes materiais, peles de animal, couro (curtido ou por curtir), arcas e sacos de
viagem, guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas de caminhada, chicotes, arreios e selaria,
sacos, malas de mão, malas a tiracolo, sacolas, sacos de praia, pochetes, sacos para artigos
de higiene, carteiras porta-moedas, carteiras, porta-moedas, malas, malas de executivos,
malas de viagem, pastas, sacos para artigos de maquilhagem, bagagens, cintos, pastas para
documentos, bolsas, bolsas para cartões, bolsas para passaportes, estojos para cartões, estojos para cheques, estojos para chaves, porta-chaves, chaveiros, estojos para lenços de papel, estojos e bolsas para cartões de crédito, vestuário, calçado, chapelaria, vestuário para
crianças, malhas, camisas, t-shirts, camisas tipo polo, saias, blusas, lenços de senhora, xailes, plastrões, gravatas, laços, chapéus, meias, sapatos, casacos curtos, calças, coletes, gabardines, calções tipo bermudas, calções, bonés, fatos, casacos, camisolas com decote em V,
camisolas, pulôveres, luvas (vestuário), roupas de banho, roupões de banho, fatos-macaco,
blazers, meias de senhora, roupa interior, cintos de tecido para vestuário, fitas para o pulso, galochas, botas de atacadores, sapatos com atacadores, sandálias de banho, chinelos de
banho, sapatos para a chuva, sapatos de golfe, ténis, sapatos de ginástica, botas de montar,
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outras botas para desporto, sandálias, chinelos, botas, peças e acessórios para calçado, estolas de pele, bandoletes, perfumes, fragrâncias, água de colónia, água de toilete, óleos essenciais, preparados para o cuidado da pele, da cara e preparados para o cuidado do corpo,
cosméticos, base para maquilhagem, verniz para as unhas, preparados para o cabelo, loções para o cabelo, espumas de barbear, preparados pós-barbear para homem, preparados
de toilete não medicinais, anti-transpirantes, sabões perfumados e de toilete, sabões para
mãos e bebés, pó-de-talco, loções e cremes para o corpo, sabões, sabões líquidos, champô
e gel de banho, sáis de banho, espuma para banho, desodorizantes para uso pessoal, leites
de toilete para o corpo e leites cosméticos, pós-cosméticos para o corpo, óleos de toilete
para o corpo e óleos cosméticos para o banho e duche, preparações cosméticas para o banho e duche, artigos de papelaria, utensílios domésticos, lençóis de cama, toalhas, toalhas
de mesa, têxteis e artigos têxteis; serviços de consultoria de negócio; agência de importação
e exportação e serviços de relações públicas; avaliações de negócio; assistência na gestão
de negócios; pesquisas de mercado; estudos de marketing; organizações de exposições (de
negócios, de comércio ou comerciais); todos incluídos na classe 35.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090315

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

地址 Endereço

:

1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Relógios, relógios de parede e mesa e peças e acessórios para os mesmos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090318

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

City University of Hong Kong

地址 Endereço

:

Tat Chee Avenue, 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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; prestação de formação; serviços de educação de universidade; serviços de educação académicos; serviços de educação relacionada com graduação, pós-graduação e
educação profissional e cursos de formação; educação colégio; institutos de educação técnicos; serviços de instrução e formação; serviços de biblioteca; organização e condução de
conferências, seminários, reuniões de debate (workshops), convenções e exibições para fins
culturais e educacionais; aconselhamento de carreira; serviços de educação de base informáticos; organização e condução de cursos educacionais, reuniões de debate (workshops)
de formação e treino prático; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações;
organização e condução de exames educacionais; serviços de exames educacionais e avalia-
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ções educacionais; serviços de formação de pós-graduação; cursos relacionados com pesquisa e desenvolvimento; fornecimento de cursos por correspondência; serviços de ensino e
formação; fornecimento de instalações para fins educacionais e formação; treinamento do
negócio fornecidos através de uma estrutura de simulação; serviços de assessoria e informações nos sectores da educação e formação fornecido on-line a partir duma base de dados informática ou da Internet; serviços de consultoria profissional relacionados com educação; publicação de textos, livros, periódicos, impressos, fotografias, revistas, materiais de
instrução, material de ensino e educacionais; publicação de artigos educacionais em forma
electrónica; publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de programas
de rádio e televisão; produção de filmes, videocassetes, filmes de vídeo, discos compactos
de vídeo e discos digitais versáteis; entretenimento de rádio e televisão; organização de
concursos para fins educacionais e formação; entretenimento; actividades desportivas e
culturais.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090319

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

City University of Hong Kong

地址 Endereço

:

Tat Chee Avenue, 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

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos;
serviços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); concepção e desenvolvimento de hardware e software informático; actualização de software
informático; engenharia; apresentar páginas na rede informáticas; criação e manutenção de
páginas na rede para terceiros; monitorização de sistemas de computador por acesso remoto; aluguer de software informático e servidores de rede; topografia; pesquisa técnica; serviços de laboratórios científicos; aconselhamento e de consultoria relacionados com todos
os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090320

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

City University of Hong Kong

地址 Endereço

:

Tat Chee Avenue, 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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; prestação de formação; serviços de educação de universidade; serviços de educação académicos; serviços de educação relacionada com graduação, pós-graduação e
educação profissional e cursos de formação; educação colégio; institutos de educação técnicos; serviços de instrução e formação; serviços de biblioteca; organização e condução de
conferências, seminários, reuniões de debate (workshops), convenções e exibições para fins

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

19694

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

culturais e educacionais; aconselhamento de carreira; serviços de educação de base informáticos; organização e condução de cursos educacionais, reuniões de debate (workshops)
de formação e treino prático; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações;
organização e condução de exames educacionais; serviços de exames educacionais e avaliações educacionais; serviços de formação de pós-graduação; cursos relacionados com pesquisa e desenvolvimento; fornecimento de cursos por correspondência; serviços de ensino e
formação; fornecimento de instalações para fins educacionais e formação; treinamento do
negócio fornecidos através de uma estrutura de simulação; serviços de assessoria e informações nos sectores da educação e formação fornecido on-line a partir duma base de dados informática ou da Internet; serviços de consultoria profissional relacionados com educação; publicação de textos, livros, periódicos, impressos, fotografias, revistas, materiais de
instrução, material de ensino e educacionais; publicação de artigos educacionais em forma
electrónica; publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de programas
de rádio e televisão; produção de filmes, videocassetes, filmes de vídeo, discos compactos
de vídeo e discos digitais versáteis; entretenimento de rádio e televisão; organização de
concursos para fins educacionais e formação; entretenimento; actividades desportivas e
culturais.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090321

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

City University of Hong Kong

地址 Endereço

:

Tat Chee Avenue, 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

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos;
serviços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); concepção e desenvolvimento de hardware e software informático; actualização de software
informático; engenharia; apresentar páginas na rede informáticas; criação e manutenção de
páginas na rede para terceiros; monitorização de sistemas de computador por acesso remoto; aluguer de software informático e servidores de rede; topografia; pesquisa técnica; serviços de laboratórios científicos; aconselhamento e de consultoria relacionados com todos
os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090322

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

City University of Hong Kong

地址 Endereço

:

Tat Chee Avenue, Kowloon, 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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; prestação de formação; serviços de educação de universidade; serviços de educação académicos; serviços de educação relacionada com graduação, pós-graduação e
educação profissional e cursos de formação; educação colégio; institutos de educação técnicos; serviços de instrução e formação; serviços de biblioteca; organização e condução de
conferências, seminários, reuniões de debate (workshops), convenções e exibições para fins
culturais e educacionais; aconselhamento de carreira; serviços de educação de base informáticos; organização e condução de cursos educacionais, reuniões de debate (workshops)
de formação e treino prático; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações;
organização e condução de exames educacionais; serviços de exames educacionais e avaliações educacionais; serviços de formação de pós-graduação; cursos relacionados com pesquisa e desenvolvimento; fornecimento de cursos por correspondência; serviços de ensino e
formação; fornecimento de instalações para fins educacionais e formação; treinamento do
negócio fornecidos através de uma estrutura de simulação; serviços de assessoria e informações nos sectores da educação e formação fornecido on-line a partir duma base de dados informática ou da Internet; serviços de consultoria profissional relacionados com educação; publicação de textos, livros, periódicos, impressos, fotografias, revistas, materiais de
instrução, material de ensino e educacionais; publicação de artigos educacionais em forma
electrónica; publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de programas
de rádio e televisão; produção de filmes, videocassetes, filmes de vídeo, discos compactos
de vídeo e discos digitais versáteis; entretenimento de rádio e televisão; organização de
concursos para fins educacionais e formação; entretenimento; actividades desportivas e
culturais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090323

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

City University of Hong Kong

地址 Endereço

:

Tat Chee Avenue, 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

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos;
serviços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); concepção e desenvolvimento de hardware e software informático; actualização de software
informático; engenharia; apresentar páginas na rede informáticas; criação e manutenção de
páginas na rede para terceiros; monitorização de sistemas de computador por acesso remoto; aluguer de software informático e servidores de rede; topografia; pesquisa técnica; serviços de laboratórios científicos; aconselhamento e de consultoria relacionados com todos
os supra mencionados serviços.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090324

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

City University of Hong Kong

地址 Endereço

:

Tat Chee Avenue, 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

:

41

[511]

服務 Serviços

:
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Educação; prestação de formação; serviços de educação de universidade; serviços de educação académicos; serviços de educação relacionada com graduação, pós-graduação e
educação profissional e cursos de formação; educação colégio; institutos de educação técnicos; serviços de instrução e formação; serviços de biblioteca; organização e condução de
conferências, seminários, reuniões de debate (workshops), convenções e exibições para fins
culturais e educacionais; aconselhamento de carreira; serviços de educação de base informáticos; organização e condução de cursos educacionais, reuniões de debate (workshops)
de formação e treino prático; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações;
organização e condução de exames educacionais; serviços de exames educacionais e avaliações educacionais; serviços de formação de pós-graduação; cursos relacionados com pesquisa e desenvolvimento; fornecimento de cursos por correspondência; serviços de ensino e
formação; fornecimento de instalações para fins educacionais e formação; treinamento do
negócio fornecidos através de uma estrutura de simulação; serviços de assessoria e informações nos sectores da educação e formação fornecido on-line a partir duma base de dados informática ou da Internet; serviços de consultoria profissional relacionados com educação; publicação de textos, livros, periódicos, impressos, fotografias, revistas, materiais de
instrução, material de ensino e educacionais; publicação de artigos educacionais em forma
electrónica; publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de programas
de rádio e televisão; produção de filmes, videocassetes, filmes de vídeo, discos compactos
de vídeo e discos digitais versáteis; entretenimento de rádio e televisão; organização de
concursos para fins educacionais e formação; entretenimento; actividades desportivas e
culturais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090325

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

City University of Hong Kong

地址 Endereço

:

Tat Chee Avenue, 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

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos;
serviços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); concepção e desenvolvimento de hardware e software informático; actualização de software
informático; engenharia; apresentar páginas na rede informáticas; criação e manutenção de
páginas na rede para terceiros; monitorização de sistemas de computador por acesso remoto; aluguer de software informático e servidores de rede; topografia; pesquisa técnica; serviços de laboratórios científicos; aconselhamento e de consultoria relacionados com todos
os supra mencionados serviços.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090326

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

City University of Hong Kong

地址 Endereço

:

Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

19697

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Educação; prestação de formação; serviços de educação de universidade; serviços de educação académicos; serviços de educação relacionada com graduação, pós-graduação e
educação profissional e cursos de formação; educação colégio; institutos de educação técnicos; serviços de instrução e formação; serviços de biblioteca; organização e condução de
conferências, seminários, reuniões de debate (workshops), convenções e exibições para fins
culturais e educacionais; aconselhamento de carreira; serviços de educação de base informáticos; organização e condução de cursos educacionais, reuniões de debate (workshops)
de formação e treino prático; concepção de cursos educacionais, exames e qualificações;
organização e condução de exames educacionais; serviços de exames educacionais e avaliações educacionais; serviços de formação de pós-graduação; cursos relacionados com pesquisa e desenvolvimento; fornecimento de cursos por correspondência; serviços de ensino e
formação; fornecimento de instalações para fins educacionais e formação; treinamento do
negócio fornecidos através de uma estrutura de simulação; serviços de assessoria e informações nos sectores da educação e formação fornecido on-line a partir duma base de dados informática ou da Internet; serviços de consultoria profissional relacionados com educação; publicação de textos, livros, periódicos, impressos, fotografias, revistas, materiais de
instrução, material de ensino e educacionais; publicação de artigos educacionais em forma
electrónica; publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); produção de programas
de rádio e televisão; produção de filmes, videocassetes, filmes de vídeo, discos compactos
de vídeo e discos digitais versáteis; entretenimento de rádio e televisão; organização de
concursos para fins educacionais e formação; entretenimento; actividades desportivas e
culturais.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090327

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/05

[730] 申請人 Requerente

:

City University of Hong Kong

地址 Endereço

:

Tat Chee Avenue, 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

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos;
serviços de análise e pesquisa industrial; pesquisa e desenvolvimento (para terceiros); con-
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cepção e desenvolvimento de hardware e software informático; actualização de software
informático; engenharia; apresentar páginas na rede informáticas; criação e manutenção de
páginas na rede para terceiros; monitorização de sistemas de computador por acesso remoto; aluguer de software informático e servidores de rede; topografia; pesquisa técnica; serviços de laboratórios científicos; aconselhamento e de consultoria relacionados com todos
os supra mencionados serviços.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090328

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

SKY SHILLA DUTY FREE LIMITED

地址 Endereço

:

Estrada de D. Maria II, n.os 3-21, Edifício Industrial Cheong Long, 4º andar A, 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

:

Gestão comercial de lojas duty-free; agências de importação e exportação de produtos;
agências de vendas, serviços de vendas a retalho e serviços de vendas a retalho duty-free
relacionados com alimentos, bebidas alcoólicas, café, chá e cacau, vestuário, tecidos e produtos de tecido, produtos de couro, vinil, sacos de pano e lona, joalharia, artigo de fumo,
isqueiros, cinzeiros, tabaco, cigarros e charutos, cosméticos e artigos de perfumaria, óculos, aparelhos eléctricos e electrónicos, televisões, rádios, cassetes e gravadores de cassetes,
leitores de discos compactos e gravadores de vídeo, aparelhos estereofónicos, obras de arte,
figurinhas, correias para chaves, postais, luvas de forno, aventais, canetas, lápis, calendários, instrumentos horológicos e cronométricos, relógios de parede e mesa, artigos de papelaria, mobiliário, utensílios e embalagens para uso doméstico, toalhas, serviços de jantar,
louça de mesa, colheres de lembrança, louça de vidro, louça de barro, ornamentos chineses,
lembranças, relógios, acessórios de moda, e sapatos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Dourado [Pantone 10127C (C15 M35 Y85 K0)].

[210] 編號 N.º

:

N/090329

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

SKY SHILLA DUTY FREE LIMITED

地址 Endereço

:

Estrada de D. Maria II, n.os 3-21, Edifício Industrial Cheong Long, 4º andar A, 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

:

Aluguer de lojas duty-free; serviços de cartão de crédito e cartões de despesas, sendo todos
fornecidos a clientes de lojas de vendas a retalho; assuntos financeiros e monetários relacionados com lojas duty-free.
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[540] 商標 Marca

19699

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Dourado [Pantone 10127C (C15 M35 Y85 K0)].

[210] 編號 N.º

:

N/090341

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Pastas bem como adesivos, excepto para papelaria ou uso doméstico; preparações para
regular o crescimento das plantas; fertilizantes; vidrados para cerâmica; ácidos gordos de
grau alto; metais alcalinos e metais alcalino-terrosos; metalóides, materiais fotográficos,
nomeadamente papel fotométrico; papel reagente; adoçantes artificiais (preparações químicas); farinha para fins industriais; plásticos como matéria-prima; pasta de papel; polpa
de madeira; polpa de celulose [matéria-prima]; produtos químicos agrícolas, com excepção
de fungicidas, produtos para a destruição de ervas daninhas, herbicidas, insecticidas e parasiticidas; preparações químicas para fins científicos [excepto para uso médico ou veterinário]; produtos químicos industriais; produtos químicos para a silvicultura, com excepção
de fungicidas, herbicidas, insecticidas e parasiticidas; produtos químicos para horticultura,
com excepção de fungicidas, herbicidas, insecticidas e parasiticidas; preparações químicas
para uso em fotografia; plásticos em estado bruto; resinas artificiais em estado bruto; composições extintoras; preparações para a têmpera de metais; produtos químicos para soldadura; substâncias químicas para conservar alimentos; matérias tanantes.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090342

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

2

[511]

產品 Produtos

:

Tintas, revestimentos [tintas]; verniz de copal; verniz de betume; lacas; produtos para prevenir a deterioração da madeira; preparações antiferrugem [de preservação]; preparações
anticorrosivas; corantes alimentares; mordentes de madeira; mordentes para couro; resinas
naturais em estado bruto; folhas e pós metálicos para pintores, decoradores, impressores e
artistas; produtos corantes; corantes para alimentos; tinta de impressão; tintas [toners para
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fotocopiadoras]; mástiques [resina natural]; óleos antiferrugem; óleos para a conservação
da madeira; espessantes para tintas; diluentes para tintas; aglutinantes para tintas; tintas
cerâmicas; tintas bactericidas; tintas à prova de fogo; esmaltes [tintas, vernizes]; cartuchos
de toner, preenchidos, para impressoras e fotocopiadoras; pigmentos; primários (tintas);
preparações de protecção para metais; tintas para calçado; leite de cal; branco de cal; tinta
para marcação de animais.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090343

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Preparações anti-estáticas para uso doméstico; produtos desengordurantes que não sejam
para uso em processos de fabrico; preparações para a remoção de ferrugem; preparações
para a remoção de nódoas; amaciadores para uso em lavandaria; lixívia para uso em lavandaria; adesivos para a fixação de cabelo postiço; adesivos para a fixação de pestanas
postiças; produtos para alisar (goma); produtos para remover tintas; graxa para calçado;
preparações para polir; sabões; dentífricos; cosméticos; produtos de perfumaria; papéis
abrasivos; panos abrasivos; produtos abrasivos; pedra-pomes; papel para polir; unhas postiças; pestanas postiças; cotonetes (artigos de toilette); preparações para branquear [lavandaria]; preparações para branquear couro; preparações para uso em lavandaria; preparações
para limpeza; decapantes; óleos essenciais; loções para os cabelos; produtos de toilette;
preparações de protecção solar; loções para depois de barbear; preparações para perfumar
o ambiente; preparações de aloé vera para uso cosmético; antitranspirantes [produtos de
toilette]; produtos aromáticos [óleos essenciais]; bálsamos sem ser para fins medicinais;
preparações cosméticas para o banho; sais de banho, não para uso medicinal; aromas para
bebidas [óleos essenciais]; pomadas para botas; sprays para refrescar o hálito; produtos
químicos para avivarem as cores para uso doméstico [lavandaria]; aromas para bolos [óleos
essenciais]; giz para a limpeza; produtos de coloração para toilette; kits cosméticos; preparações cosméticas para emagrecimento; cremes cosméticos; cremes para branqueamento da
pele; desodorizantes para humanos ou para animais; champôs; tintas cosméticas; esmeril;
produtos colorantes para o cabelo; tintas para o cabelo; sprays para o cabelo; preparações
para ondular o cabelo; produtos para os cuidados das unhas; preparações para afiar; preparações para barbear; preparações cosméticas para os cuidados da pele; pó de talco, para
fins de toilette.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/090344

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

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

:

19701

Lubrificantes; graxa para sapatos; conservantes para couro (óleos e graxas); combustível;
óleo industrial; óleos e gorduras industriais; cera (matéria-prima); torcidas para candeeiros;
velas; gorduras, ceras e óleos para iluminação; composições para ligar a poeira para varredura; compostos para o controlo da poeira; preparações para a remoção da poeira; carvão
vegetal [combustível]; energia eléctrica; acendalhas; lenha; gás combustível; querosene;
combustível; parafina; gasolina; óleo diesel.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090345

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Preparações farmacêuticas; papel encerado para uso medicinal; wafers medicinais; pensos
oculares; pensos para os ouvidos para uso medicinal; pensos para a menstruação; tampões
para a menstruação; pensos higiénicos para a menstruação; cuecas para a menstruação;
algodão hidrófilo; esparadrapo; ligaduras para pensos; discos para amamentação; pulseiras
para fins medicinais; fraldas para incontinentes; papel apanha-moscas; papel anti-traça;
lactose; farinha láctea para bebés; sémen para inseminação artificial; fraldas para bebés
(fraldas); preparações vitamínicas; alimentos, substâncias, bebidas dietéticas adaptadas
para fins medicinais; suplementos alimentares para animais; suplementos nutricionais;
emplastros para uso medicinal; pensos [medicinais]; bebidas medicinais; materiais para
impressões dentárias; alimentos para bebés; algodão para uso medicinal; massas dentárias;
matérias para obturações dentárias; preparações químicas para fins medicinais e farmacêuticos; infusões medicinais; chás medicinais; suplementos alimentares minerais; preparações
químicas para o diagnóstico de gravidez; preparações farmacêuticas para os cuidados da
pele; preparações de esterilização; preparações de diagnóstico para uso medicinal; vacinas;
medicamentos para uso veterinário; preparações veterinárias; pensos higiénicos; cuecas
higiénicas; desinfectantes para fins sanitários; preparações para a destruição de animais
nocivos; fungicidas; herbicidas; insecticidas; repelentes de insectos; parasiticidas; produtos
para a destruição de ervas daninhas; desodorizantes para vestuário e têxteis.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/090346

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

6

[511]

產品 Produtos

:

Ferro e aço, em bruto ou semitrabalhados; metais comuns, em bruto ou semitrabalhados;
minérios metálicos; materiais de construção metálicos; hardware metálico (pequeno); edifícios metálicos, transportáveis; paletes de manuseio metálicas; cofragem metálica para betão; cabines metálicas de pintura por pulverização; caixas de segurança (cofres); acessórios
de carpintaria metálicos; tanques metálicos; roldanas metálicas (excepto para máquinas);
molas (hardware metálico); válvulas metálicas (excepto peças de máquinas); recipientes de
embalagem metálicos; estufas metálicas transportáveis; aviários metálicos; bóias metálicas
não-luminosas; sinais, não luminosos e não mecânicos, metálicos, para estradas; agulhas
de caminhos-de-ferro; mangas de tubos metálicas; flanges metálicas; chaves; chavetas; âncoras; pilares metálicos; bigornas; telas metálicas; cabos metálicos; correntes para cães;
caixas de ferramentas metálicas; caixas de dinheiro metálicas; escadas metálicas; placas
de identificação e placas de portas metálicas; distribuidores fixos para toalhas metálicos;
cabides metálicos para chapéus; caixas de correio metálicas; capachos metálicos; painéis
metálicos para afixação de cartazes; esculturas metálicas; túmulos metálicos; lápides de
túmulos metálicas; fivelas de metal comum; ponteiras metálicas para bengalas; ferros para
alpinismo; mosquetões; pitões metálicos; pranchas de mergulho metálicas; esporas; canos e
tubos metálicos; cabos e fios não-eléctricos de metal comum; embalagens em folha de flandres; postes metálicos para cabos eléctricos; chapas de matrícula, metálicas; telhados metálicos; cordas metálicas; correntes de segurança metálicas; letreiros metálicos; edifícios de
aço; cabines telefónicas metálicas; ladrilhos de revestimento metálicos; ladrilhos metálicos
para a construção; latas; paletes de transporte metálicas; revestimentos para paredes metálicos [construção]; condutas de água metálicas; janelas metálicas; obras de arte de metais
comuns.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090347

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Máquinas, nomeadamente, alternadores, máquinas de bater, máquinas dobradoras, máquinas de ar comprimido, máquinas de trituração, desintegradores, máquinas divisoras, máquinas de perfuração, máquinas de filtragem, máquinas de esmerilar, fresadoras, máquinas
de embalagem, máquinas de empacotamento, máquinas de pintura, máquinas de impressão, bombas [máquinas], serras [máquinas], máquinas de pulverização, máquinas de coser;
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máquinas-ferramentas; motores e máquinas motrizes (excepto para veículos terrestres);
uniões e correias de transmissão (excepto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas
excepto os operados manualmente; incubadoras para ovos; máquinas de venda automática;
máquinas agrícolas; dispositivos antipoluição para motores e máquinas motrizes; atomizadores [máquinas]; máquinas de preparação de bebidas, electromecânicas; liquidificadores,
eléctricos, para uso doméstico; escovas, operadas electricamente; máquinas e aparelhos
para limpeza [eléctricos]; geradores de corrente; máquinas de lavar louça; instalações para
a exaustão de pó para fins de limpeza; dínamos; elevadores [ascensores]; processadores de
alimentos [eléctricos]; espremedores de fruta, eléctricos, para uso doméstico; moedores/trituradores, eléctricos, para uso doméstico; ferramentas portáteis, com excepção das accionadas manualmente; dispositivos de suporte para máquinas-ferramentas; aparelhos para a usinagem
de moinhos de pimenta com excepção dos accionados manualmente; máquinas e aparelhos
para polimento [eléctricos]; ferramentas [peças de máquinas]; aspiradores; rolamentos de
esferas; bulldozers; carburadores; máquinas centrífugas; motosserras; moinhos de café, excepto os operados manualmente; motores de ar comprimido; compressores [máquinas]; betoneiras [máquinas]; cultivadoras [máquinas]; máquinas de corte; cilindros para motores e
máquinas motrizes; máquinas para eliminação do lixo [resíduos]; escavadoras de valas [arados]; dispositivos de abertura e fecho de portas eléctricos; martelos eléctricos; aparelhos de
solda eléctricos; aparelhos de elevação; motores, excepto para veículos terrestres; escavadoras; ventiladores para motores e máquinas motrizes; máquinas de preparação de alimentos, electromecânicas; bombas de distribuição de combustíveis para estações de serviço;
trituradores de lixo; engrenagens, excepto para veículos terrestres; turbinas hidráulicas;
juntas universais [juntas de cardan]; máquinas de ordenhar; máquinas para o fabrico de
água mineral; motores, excepto para veículos terrestres; silenciadores para motores e máquinas motrizes; pistolas para pintura; pistões para motores; polias [partes de máquinas];
apiloadores [máquinas]; máquinas de construção de estradas; rolos compactadores; robôs
[máquinas]; máquinas para salsichas; máquinas de selagem para fins industriais; separadoras; máquinas de costura; aparelhos de solda, eléctricos e accionados a gás; máquinas para
a manufactura de açúcar; transmissões, excepto para veículos terrestres; transmissões para
máquinas; monta-vagões; máquinas de lavar; máquinas para embrulhar.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090348

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

8

[511]

產品 Produtos

:

Ferramentas e instrumentos manuais operados manualmente; talheres; enxadas (ferramentas manuais); espadas (ferramentas manuais); ancinhos (ferramentas manuais); moletas
(ferramentas manuais); formas para calçado (ferramentas manuais de sapateiros); máquinas de barbear eléctricas, máquinas para cortar o cabelo eléctricas; estojos para máquinas
de barbear; conjuntos de pedicura; enroladores de pestanas; conjuntos de manicura; esca-
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madores para bonito seco (ferramentas manuais); pinças para açúcar; abre-latas (accionados
manualmente); quebra-nozes, não em metais preciosos; colheres; fatiadores de queijo (não
eléctricos); cortadores de pizza (não eléctricos); garfos; ferros de engomar (eléctricos e
não-eléctricos); enfia-agulhas; facas para utilização subaquática; picaretas para o gelo; pás
de lareira (ferramentas manuais); tenazes para lareiras; pulverizadores de insecticidas (ferramentas manuais); espátulas; pinças; pilões de madeira; moldes de marcação (guias) (peças
de ferramentas accionadas manualmente); talheres [facas, garfos e colheres]; armas brancas, com excepção das armas de fogo; máquinas de barbear, eléctricas ou não-eléctricas;
ferramentas para jardinagem, operadas manualmente; chaves de fenda.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090349

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Aparelhos e instrumentos de laboratório incluindo alambiques, fornos e fornalhas; máquinas e instrumentos de medida; máquinas e instrumentos para o controle ou distribuição de
electricidade; baterias; instrumentos de medida para a electricidade ou o magnetismo; fios
(eléctricos) e cabos eléctricos; aparelhos e instrumentos fotográficos; aparelhos e instrumentos cinematográficos; aparelhos e instrumentos ópticos; óculos; vidro óptico; lupas; lentes para óculos; aparelhos e equipamentos de socorro; máquinas e instrumentos de comunicação eléctricos; discos acústicos; discos de gramofone; discos fonográficos; discos acústicos contendo dados; discos acústicos contendo gravações de som; discos acústicos contendo
gravações de imagens de vídeo; circuitos electrónicos ou CD-ROMs contendo programas
de desempenho automático; metrónomos; computadores e respectivos periféricos; ratos ópticos [equipamento de processamento de dados]; scanners [equipamento de processamento
de dados]; monitores [hardware informático]; unidades de disco rígido [dispositivos de
memória informáticos]; programas informáticos incluindo programas gravados e software
transferível; máquinas de contabilidade; máquinas de medida (excepto para uso médico);
aparelhos de processamento de dados; impressoras para uso com computadores; aparelhos
de programação; aparelhos e máquinas de sondagem; máquinas falantes; aparelhos de
ensino; máquinas de telecomunicações; máquinas de telecópia; máquinas de transcrição;
máquinas de tradução; aparelhos e instrumentos de pesagem; máquinas fotocopiadoras
electrónicas; fotocopiadoras (fotográficas, electrostáticas ou térmicas); ozonizadores; electrolisadores; circuitos electrónicos, CD-ROMs e programas gravados para jogos de vídeo
portáteis; simuladores para treino de aptidões físicas; simuladores para treino de aptidão
de condução; campainhas eléctricas; triângulos de sinalização de avarias de veículos; sinais
de trânsito, luminosos ou mecânicos; aparelhos para a recepção e transmissão de sinais
para caminhos de ferro; alarmes contra incêndios; alarmes contra fugas de gás; aparelhos
de alarme anti-roubo, luvas de protecção contra acidentes; extintores; bocas de incêndio;
agulhetas para mangueiras de incêndio; sistemas de aspersão para protecção contra incên-
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dios; capacetes de protecção; tabuleiros de laboratório; aparelhos e instrumentos náuticos;
aparelhos e instrumentos geodésicos; painéis de sinalização, luminosos ou mecânicos;
aparelhos de monitorização, eléctricos; comutadores eléctricos; quadros de comutação;
transformadores [electricidade]; acumuladores, eléctricos; aparelhos de regulação, eléctricos; aparelhos para gravação de som ou imagens; aparelhos para a transmissão de som e
imagens; aparelhos de reprodução de som e imagens; suportes de dados magnéticos; discos,
magnéticos; discos compactos; DVDs; VCDs; mecanismos para aparelhos accionados com
moedas; caixas registadoras; software informático.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090350

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Anéis de dentição; almofadas de gelo para uso medicinal; ligaduras de apoio; catgut; seringas para uso medicinal; tetinas; sacos de gelo para uso medicinal; suportes para sacos
de gelo para uso medicinal; aparelhos de enfermagem; dedeiras para uso medicinal; contraceptivos, não químicos; aparelhos de massagem estética para uso comercial; aparelhos
e instrumentos médicos; aparelhos de massagem; luvas para uso médico; mictórios (recipientes); arrastadeiras; limpa-ouvidos; anéis de dentição para cães; máscaras sanitárias;
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; aparelhos e instrumentos dentários; aparelhos e instrumentos veterinários; membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais
de sutura; preservativos; muletas, móveis feitos especialmente para uso médico; máscaras
para serem utilizadas pelo pessoal médico; artigos ortopédicos; aparelhos de exercício físico, para fins medicinais; aparelhos de fisioterapia; aparelhos de radioterapia; stents.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090351

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

11

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

19706

[511]

產品 Produtos

:
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Sanitas; acessórios para casas de banho; instalações de casas de banho; unidades de banho; aparelhos de dessecação; aparelhos de fervura e de produção de vapor; evaporadores;
alambiques; permutadores de calor; aparelhos de esterilização do leite; fornos para uso industrial; reactores nucleares; aparelhos para secagem de forragem; caldeiras (excepto como
peças de máquinas); aparelhos de aquecimento e de refrigeração; aparelhos e instrumentos
de congelação; secadores de roupa para uso comercial; secadores de cabelo; aparelhos e
instrumentos de cozinha usando calor, para uso comercial; secadores de pratos para uso
comercial; esterilizadores de pratos para uso comercial; bocas de incêndio; válvulas de
controlo de nível em tanques; válvulas para canalização; tanques de purificação de águas
sujas; tanques de purificação de esgotos; incineradores de lixo; aquecedores de água usando energia solar; aparelhos para purificação da água; lâmpadas e aparelhos de iluminação
eléctricos; aparelhos e instrumentos de aquecimento eléctricos para uso doméstico; anilhas
para torneiras de água; aquecedores de água a gás; aquecedores de pratos; aquecedores
eléctricos (excepto como peças de máquinas); fogões de cozinha; bancadas como parte de
aparelhos de cozinha; lava-loiças; arcas frigoríficas; purificadores de água para uso doméstico; lanternas; lâmpadas a gás; lâmpadas a óleo; tubos para candeeiros; panelas de aquecimento; aquecedores de bolso; garrafas de água quente; assentos sanitários compreendendo
um dispositivo de autolimpeza; distribuidores de desinfectantes para casas de banho; vasos
sanitários; assentos sanitários para banheiros em estilo japonês; bases de chuveiro; aparelhos e instalações de iluminação; instalações de aquecimento; instalações de produção de
vapor; aparelhos e instalações de cozinha; aparelhos e instalações frigoríficas; aparelhos
e instalações de secagem; aparelhos e instalações de ventilação (ar condicionado); instalações de condutas de água; instalações de distribuição de água; instalações de abastecimento de água.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090352

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Transportadores aéreos; motores de tracção; motores e máquinas motrizes para veículos
terrestres; eixos e articulações para eixos para veículos; engrenagens para veículos; tampões de choque para veículos ferroviários; molas amortecedoras para veículos; travões para
veículos; pára-quedas; alarmes anti-roubo para veículos; cadeiras de rodas; motores, eléctricos, para veículos terrestres; planadores; velocípedes e bicicletas; campainhas para bicicletas; travões para bicicletas; correntes para bicicletas; quadros para bicicletas; guiadores
para bicicletas; bombas para bicicletas; jantes para bicicletas; selins para bicicletas; raios
para bicicletas; estruturas para estacionamento de bicicletas; pneus para bicicletas (pneus);
carrinhos de bebé; riquexós; trenós; carros para transportar sacos; carrinhos; carruagens
(veículos ferroviários); carroças puxadas por bicicletas (veículos terrestres); remendos de
borracha adesiva para reparar câmaras-de-ar; veículos para locomoção por terra, ar, água
ou sobre carris; automóveis e respectivos acessórios; motocicletas e respectivos acessórios.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090353

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

13

[511]

產品 Produtos

:

Armas de fogo; munições; projécteis (armas); explosivos; fogos-de-artifício; substâncias
pirofóricas; armas de fogo para caça; armas de fogo para desporto; dinamite.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090354

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Metais preciosos (trabalhados ou semitrabalhados); porta-chaves (bugigangas ou berloques); caixas em metais preciosos; estojos para jóias em metais preciosos; troféus em metais
preciosos; escudos comemorativos em metais preciosos; ornamentos para vestuário em
metais preciosos; ornamentos de joalharia; botões de punho; jóias, incluindo imitações;
ornamentos para calçado em metais preciosos; relógios de mesa e parede; amuletos como
artigos de joalharia; ligas de metais preciosos; artigos de joalharia; pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; moedas; emblemas em metais preciosos; diamantes;
brincos; medalhas; pedras semipreciosas; relógios.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090355

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08
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:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

15

[511]

產品 Produtos

:

Instrumentos musicais; instrumentos musicais electrónicos; sintetizadores de música; caixas
de música; suportes de instrumentos musicais; estojos para instrumentos musicais; suportes
de partituras; surdinas, pedais, válvulas, cordas para instrumentos musicais; instrumentos
musicais de cordas; baterias (instrumentos musicais); flautas; gongos; guitarras; bandolins;
órgãos; violinos; teclados para instrumentos musicais; pianos e acessórios.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090356

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

Cola para papelaria ou uso doméstico; lacre para selar; regretas para tipógrafos; caracteres
de imprensa; máquinas fotocopiadoras de diagramas; máquinas para imprimir endereços;
fitas de tinta para impressão; agrafadores eléctricos para uso em escritórios; máquinas para
carimbar para escritórios; máquinas para obliterar selos; instrumentos de desenho; máquinas de escrever; mimeógrafos; trituradores de papel; máquinas de franquiar; afiadores de
lápis eléctricos; pincéis de pintura; recipientes de papel; películas plásticas para embalagem; sacos para o lixo de papel ou de plástico; padrões, giz de alfaiate; bandeiras de papel;
toalhas de mão higiénicas de papel; toalhas de papel; guardanapos de mesa de papel; toalhas de mão de papel; lenços de papel; etiquetas; toalhas de mesa de papel; papéis; artigos
de papelaria; produtos de impressão; pinturas e documentos escritos; fotografias; suportes
para fotografias; afiadores de lápis de giz; tabuleiros para artigos de papelaria.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090357

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

地址 Endereço
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

:

17

[511]

產品 Produtos

:

Borracha em bruto ou semitrabalhada; guta-percha; goma, em bruto ou parcialmente processada; amianto; mica em bruto ou parcialmente processadas; substâncias plásticas, semi-processadas; tubos flexíveis, não metálicos; materiais de calafetagem; fitas adesivas sem ser
artigos de papelaria e sem ser para uso medicinal ou doméstico; resinas artificiais [produtos
semiacabados]; fibras de plástico, não para uso têxtil; juntas; materiais refractários isolantes; isoladores; composições químicas para a reparação de fugas; materiais de enchimento
de borracha ou de plástico; betumes (mástiques) para juntas; matérias para insonorização;
borracha sintética; matérias para enchimento de borracha ou plástico.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090358

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Recipientes de couro ou de pele; vestuário para animais de estimação; sacos feitos de couro ou imitação de couro; bagagem; sacos para vestuário; sacos para a prática de desporto
para o transporte de vestuário de desporto; sacos para usar à cintura; sacos de campismo;
sacos de transporte (excepto sacos de transporte descartáveis); sacos de compras; sacos de
viagem; estojos de toilette (não preenchidos); chapéus-de-chuva; bengalas de chapéus-de-chuva; bengalas; bastões; punhos de bengalas; instrumentos de equitação; peles e couros;
estribos; porta-moedas.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090359

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

19

[511]

產品 Produtos

:

Materiais de construção, não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos, não metálicos;
pedra artificial; alabastro; tijolos; vidro para construção; edifícios, não metálicos; coberturas, não metálicas, para a construção; betão; elementos de construção em betão; figurinhas
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(estatuetas) de pedra, betão ou mármore; pavimentos, não metálicos; portões, não metálicos; lápides; cal; revestimentos, não metálicos, para a construção; cartão para a construção;
materiais de construção refractários, não metálicos; pedra; madeira trabalhada; madeira
para construção; madeira, semitrabalhada.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090360

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

Espuma do mar; âmbar amarelo; paletes de carga, não metálicas; favos para quadros de
colmeias; cadeiras para salões de beleza; cadeiras para barbeiros; válvulas não metálicas,
excepto peças de máquinas; tanques, não metálicos nem de alvenaria; recipientes para
transporte, não metálicos; acessórios para cortinados, nomeadamente ganchos para cortinados, calhas para cortinados, argolas para cortinados, varões para cortinados; braçadeiras
de plástico para cabos ou tubos; espigões e cavilhas, não metálicas, para ancorar e fixar;
cunhas (cunhas em forma de V), porcas, pregos com corte de rosca, tachas, parafusos,
rebites, rodízios (não metálicos); anilhas não metálicas, borracha e fibras vulcanizadas;
fechaduras (excepto eléctricas), não metálicas; almofadas; travesseiros; colchões; tranças
de palha; recipientes de madeira, bambu, plástico; bandejas, não metálicas; bastidores para
bordar; placas de identificação e placas para portas não metálicas; mastros; leques para uso
pessoal (não eléctricos); estacas para plantas ou árvores; camas para animais domésticos;
canis, ninhos de pássaros; degraus e escadas não metálicas; caixas de correio, não metálicas nem de alvenaria; cabides para chapéus não metálicos; cestas para compras não metálicas; expositores para vestuário; caixas para ferramentas (vendidas vazias) não metálicas;
distribuidores fixos de toalhas, não metálicos; mobiliário; estores interiores (mobiliário);
cortinas de bambu (interiores) (mobiliário); cortinas de contas para decoração; biombos
expositores (mobiliário); biombos expositores dobráveis (mobiliário); bancos (mobiliário);
objectos infláveis para publicidade; letreiros de madeira ou plástico; modelos de amostras
de alimentos em madeira, em cera, em gesso ou em matérias plásticas; urnas funerárias;
berços; andarilhos para bebés; manequins; sacos-cama para campismo; molduras para quadros; esculturas de gesso, plástico, madeira; folhas finas de madeira; mesas de jantar pequenas; cadeiras para casas de banho; biombos de cana; cortinas de matérias têxteis para janelas interiores; tabuleiros, não metálicos; espanta-espíritos e carrilhões de vento (decoração);
acessórios de mobiliário, não metálicos; marfim, trabalhado ou semitrabalhado; espelhos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/090361

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

19711

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Fio dental para fins odontológicos; vidro (em bruto ou semitrabalhado) sem ser para construção; comedouros; anilhas para as aves; escovas para banheiras; escovas para ouro; escovas para tubos; escovas para uso industrial; escovas para navios; luvas para uso doméstico;
recipientes de vidro, cerâmica para uso doméstico; potes; cafeteiras, não-eléctricas, não
em metais preciosos; chaleiras não eléctricas; louça de mesa (excepto facas, garfos e colheres); caixas frigoríficas portáteis não-eléctricas; caixas para arroz; garrafas de vidro para
conservação de alimentos; frascos para bebidas para viajantes; garrafas térmicas; baldes de
gelo; batedeiras, não-eléctricas, para uso doméstico; coadores; pimenteiros; açucareiros; saleiros; oveiros; porta-guardanapos e argolas para guardanapos; bandejas, para uso doméstico; paliteiros; cestas de drenagem (escorredores); misturadores; colheres espalmadas
para mexer/espalhar arroz cozinhado; moinhos de café e moinhos de pimenta, operados
manualmente; funis; bacias de moagem (trituradores de uso doméstico não eléctricos);
abridores de garrafas; raladores de rabanetes (utensílios domésticos); colheres para tartes;
chopsticks; estojos para chopstiks; conchas para molhos (louça de mesa); peneiras (utensílios
domésticos); tábuas para cortar para a cozinha; rolos para a massa (utensílios domésticos);
grelhadores (utensílios de cozinha); palitos; espremedores de fruta, não eléctricos para uso
doméstico; ferros de waffle, não eléctricos; utensílios de limpeza e de lavagem accionados
manualmente; tábuas de engomar; pulverizadores para água; bases para ferros; espátulas
(utensílios de cozinha); agitadores para misturar água do banho; baldes para casas de banho; apagadores de velas e castiçais; peneiradores de cinzas (utensílios domésticos); baldes
para carvão; mata-moscas; armadilhas para ratos; vasos para flores; regadores; vasos para
flores e outros utensílios (incluídos nesta classe) para o cultivo de flores e de plantas pelo
método de hidroponia; recipientes para alimentos para animais de estimação; escovas para
animais de estimação; gaiolas para pássaros; banheiras para pássaros; escovas para vestuário; bacios de quarto; suportes para papel higiénico, mealheiros; caixas metálicas, para dispensar toalhas de papel; descalçadeiras para botas; distribuidores de sabão; vasos e bacias
(recipientes); letreiros de porcelana ou vidro; queimadores de perfumes, utensílios cosméticos; escovas para calçado; calçadeiras; panos para polimento de calçado; limpadores de calçado portáteis (instrumentos) incluindo escovas para calçado; esticadores de calçado (esticadores); cerdas de porco para escovas; trempes (utensílios de mesa); toalhas para uso na
limpeza; aquecedores para biberões, não-eléctricos; panos de limpeza; pás (espátulas) para
servir tartes; aquários de interior; aquários; caixas para pó compacto (vazias); chávenas;
palhinhas para beber; utensílios e recipientes de cozinha ou para uso doméstico; palha-de-aço; louça de barro; louça de porcelana; pentes e esponjas para uso doméstico; utensílios
de cozinha, não eléctricos; utensílios de cozinha; utensílios para desmaquilhagem; instrumentos de rega; utensílios de toilette; obras de arte, de porcelana, terracota ou vidro.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/090362

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

22

[511]

產品 Produtos

:

Lonas; velas; fibras têxteis; algodão em bruto; camas de rede; materiais de enchimento
para colchas de cama; bandas (cânhamo); cordas, não metálicas; malha (rede); recipientes
de pano incluindo sacos (sacos) de matérias têxteis para embalagem, sacos para lavagem
de malhas, sacos de correio; fios elásticos para atar; toldos; tendas (não para campismo);
linhol; cordas para montanhismo; tendas para campismo; serradura de madeira; sumaúma;
aparas de madeira; palha para enchimento de estofos e para garrafas de palha; poeiras de
cera; pêlos de touro; pêlo de guaxinins; cerdas de porco, não para escovas; crina de cavalo;
penas; cordéis; materiais de enchimento, sem ser em borracha ou plástico.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090363

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

23

[511]

產品 Produtos

:

Fios e linhas de algodão; fios e linhas de cânhamo; fios e linhas de seda; lã fiada; fios e linhas de fibras químicas para uso têxtil; fios e linhas de fibras inorgânicas para uso têxtil;
misturas de linhas e fios fiados; linhas e fios torcidos; fios e linhas de costura; fios e linhas
especiais para uso têxtil; linhas e fios de resíduos desengordurados.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090364

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

Tecidos para uso têxtil; pano para o fabrico de peúgas; feltro; matérias têxteis não tecidas;
oleado para uso como toalhas de mesa; pano gomado sem ser para papelaria; matérias
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plásticas sucedâneas de tecidos; pano de borracha para uso têxtil; materiais de filtragem
de matérias têxteis; produtos para uso doméstico feitos de pano incluindo toalhas, lenços
de mão, capas para mobiliário de matérias têxteis; mosquiteiros; lençóis; roupa de cama;
cobertas de cama; fronhas; cobertores; guardanapos de mesa de matérias têxteis; cortinados de chuveiro; bandeiras não de papel; coberturas para tampos de sanitas feitas à medida
em matérias têxteis; revestimentos de cadeiras em matérias têxteis; tapeçarias murais em
matérias têxteis; cortinados de matérias têxteis ou de plástico; toalhas de centro de mesa;
cortinados espessos; sudários; cortinados para ocasiões cerimoniais; panos para mesas de
bilhar; etiquetas de pano; colchas.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090365

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário ocidental; casacos; camisolas; camisas; vestuário de dormir; roupa interior; fatos
de banho; toucas de banho; vestuário japonês; aventais (vestuário); protectores de colarinhos; peúgas; polainas; estolas em peles com pêlo; xailes; lenços de cabeça e pescoço; peúgas de estilo japonês (tabi); coberturas para peúgas de estilo japonês; luvas (vestuário); gravatas; lenços de pescoço; bandanas; abafos para os tornozelos; cachecóis (vestuário); abafos
para as orelhas; capuzes; chapéus de palha de estilo japonês; toucas para dormir; chapéus;
ligas (jarreteiras); suspensórios para peúgas; suspensórios para vestuário; faixas (para
vestir); cintos (vestuário); sapatos; acessórios em ferro para botas; tamancos de madeira;
sandálias; chinelos; fatos de máscaras; vestuário para desporto (excepto luvas para golfe);
botas para desporto; vestuário; calçado; chapelaria; librés; uniformes; vestuário impermeável; fatos de banho.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090366

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

[511]

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

26
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Agulhas; ilhós para vestuário; fitas em matérias têxteis; tecidos de rendas; bordados de
rendas; borlas; laços; agulhas de tricô; caixas de costura; agulhas de crochet para bordar;
dedais; almofadas para agulhas; caixas para agulhas; fitas elásticas para segurar as mangas;
insígnias para vestir, não em metais preciosos; fivelas (acessórios de vestuário); broches
(acessórios de vestuário); molas para faixas largas; braçais; guarnições para vestuário; faixas para o cabelo; travessões para o cabelo; laços para o cabelo; botões para o cabelo; molas
para o cabelo; extensões para o cabelo; artigos para prender o cabelo; pinças para o cabelo;
redes para o cabelo; ganchos para o cabelo; fitas para o cabelo; prendedores para o cabelo;
ornamentos para o cabelo; botões; flores artificiais; barbas postiças; bigodes postiços; rolos
para o cabelo (sem serem instrumentos manuais); ornamentos para sapatos (não em metais
preciosos); ilhós para sapatos; atacadores para sapatos; acessórios para sapatos incluindo
fechos para sapatos, ganchos para sapatos, fivelas para sapatos; tabuleiros para artigos de
costura; cabelo humano.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090367

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

27

[511]

產品 Produtos

:

Revestimentos de soalhos; tapeçarias murais não em matérias têxteis; «tatami»; tapetes de
banho; relva artificial; tapetes para ginástica; papel de parede; carpetes; linóleo.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090368

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Luvas de beisebol; sacos especialmente concebidos para esquis e pranchas de surf; isco
para pesca (artificial); balões (brinquedos); bolas para jogos; sinos para árvores de Natal;
cintos (levantamento de pesos) (artigos de desporto); bicicletas de brinquedo; bicicletas
estacionárias para exercício físico; cartões de bingo; blocos (brinquedos de construção);
jogos de tabuleiro; bombons (explosivos) (bombons com petardos de Natal); suportes para
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árvores de Natal; árvores de Natal de material sintético; lançadores de pratos de barro; bonecas; biberões para bonecas; anzóis para a pesca; discos voadores (brinquedos); sacos de
golfe, com ou sem rodas; luvas de golfe; anzóis para pesca; discos voadores (brinquedos);
sacos para golfe, com ou sem rodas; luvas para golfe; patins para o gelo; patins em linha;
puzzles; farsas e partidas (artigos de fantasia); joelheiras (artigos para desporto); berlindes
para jogos; mobiles (brinquedos); redes para apanhar borboletas; enfeites para árvores de
Natal (excepto artigos de iluminação e produtos de confeitaria); piscinas (natação) (artigos de brincar); marionetas; canas para a pesca; patins; boliche (bowling); trenós (artigos
para desporto); escorregas (brinquedos); globos de neve; raquetas para caminhar na neve;
bolas de sabão (brinquedos); bolas para brincar; máscaras de brinquedo; brinquedos; cera
para esquis; jogos de vídeo para uso empresarial e familiar; máquinas de jogos de vídeo;
máquinas «slot» (máquinas de jogo); máquinas para exercícios físicos; papagaios de papel;
rolos para bicicletas estacionárias de exercício físico; máquinas de diversão, automáticos e
accionadas com moedas; máquinas de jogo para jogos de azar; cartas para jogar; raquetes;
patins.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090369

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

29

[511]

產品 Produtos

:

Carne; peixe e marisco para alimentação (não vivos); alimentos de carne processados; alimentos preparados a partir de peixe; feijões cozidos; pasta de soja coagulada; feijões em
conserva; feijões refritos; legumes processados; frutos processados; legumes congelados;
frutos congelados; ovos; ovos processados; produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis;
produtos alimentares feitos de carne; produtos alimentares com uma base de legumes;
preparações para fazer sopas; tofu frito; leite de soja; tofu, feijões de soja fermentados; proteína para consumo humano; sopas de talharim japonês; salsichas para cachorros-quentes;
extractos de carne; aves e caça, não vivos; frutos e legumes em conserva, congelados, secos
e cozidos; geleias, doces, compotas; manteiga, queijo; alimentos de snack à base de frutos;
batatas fritas; sementes processadas.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090370

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08
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[730] 申請人 Requerente
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:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café; cacau; grãos de café, chá; miso; molho de Worcester; molhos de carne; ketchup; molho de soja; vinagre; molhos para saladas; molho branco; maionese; molho de barbecue;
cubos de açúcar; pedras de açúcar; açúcar; maltose; mel; rebuçados em pó; xarope de amido; snacks de gergelim; sal de cozinha; sal de aipo; temperos químicos; especiarias; preparações aromáticas para alimentos; arroz; aveia descascada; cevada descascada; produtos de
moagem de farinha para alimentos; glúten para alimentos; alimentos de grãos processados;
bolinhos; sanduíches; sushi; hambúrgueres (sanduíches com recheio); hambúrgueres no
pão; pizzas; almoços de piquenique sob a forma de refeições embaladas consistindo em
alimentos preparados incluindo sanduíches, saladas, sushi, hambúrgueres; empadas de
carne; ravioli; produtos de confeitaria; pães; pós para produtos de confeitaria; pó para gelo
comestível; massa de amêndoa; levedura em pó; arroz maltado; levedura; fermento em pó;
gelos; agentes de ligação para gelados; produtos amaciadores de carne para uso doméstico;
preparações para endurecimento de natas batidas; subprodutos feitos de arroz, aquando da
preparação de borras de saké (borras de saké (para alimentação)) (kasu); caril (especiaria);
misturas de caril; pasta de caril; pasta feita a partir da raiz de «arum»; bebidas com uma
base de chá, café, cacau, e chocolate.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090371

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

31

[511]

產品 Produtos

:

Milho painço; gergelim; trigo mourisco; milho; milho japonês; trigo; cevada; aveia; copra;
malte; lúpulo; cortiça em bruto; folhas de palmeiras; peixes e mariscos para alimentação
(vivos); algas, frescas para consumo; animais e peixes (não para consumo); aves e répteis
(vivos); ovos de bicho-da-seda; ovos para incubação; alimentos para animais; isca para pesca (viva); frutos frescos; legumes frescos; cana-de-açúcar; açúcar de beterraba; sementes;
árvores; gramíneas; relvas; flores secas; plântulas; flores; plantas em vasos; coroas de flores
naturais; proteínas para consumo animal; grãos (cereais); grãos (sementes).

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/090372

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

19717

Cerveja; refrigerantes; sumos de frutos; sumos de legumes (bebidas); bebidas de soro de
leite; extractos de lúpulo para fazer cerveja; águas minerais e gasosas; bebidas de frutos;
xaropes e outras preparações para fazer bebidas; «smoothies»; sorvetes (bebidas); essências
para fazer bebidas; pós para bebidas efervescentes; coquetéis, sem álcool; bebidas de aloé
vera, não-alcoólicas.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090373

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Sake; bebidas ocidentais (bebidas alcoólicas) incluindo whisky, bourbon, vinho, rum, vodka;
vinho de frutos; licores chineses incluindo o vinho de arroz Chinês; licores tónicos aromatizados (não para uso medicinal), nomeadamente licores de hortelã-pimenta, hidromel; licores
tónicos contendo extractos de víbora, agulhas de pinheiro e osso de tigre (não para uso
medicinal); bebidas alcoólicas (excepto cervejas); extractos alcoólicos; bebidas alcoólicas
contendo frutos; álcool de arroz.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090374

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Cigarros; charutos; tabaco; filtros para cigarros; isqueiros para fumadores; fósforos; cinzeiros para fumadores; cigarreiras; charuteiras; boquilhas para charutos; charutos; recipientes
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de gás para isqueiros; frascos de tabaco; cachimbos para tabaco; bolsas para tabaco; cigarros contendo sucedâneos de tabaco, não para uso medicinal.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090375

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de venda a retalho em grandes armazéns; consultadoria profissional de negócios;
pesquisas e estudos de marketing; fornecimento de informações comerciais e de negócios;
agências de importação/exportação; reprodução de documentos; gestão e administração de
negócios; gestão de centros comerciais; gestão de grandes armazéns, lojas de conveniência e
lojas de venda a retalho; aluguer de máquinas e equipamentos para escritórios; compilação
de anúncios para utilização como páginas da web numa rede informática mundial (Internet);
difusão de publicidade para terceiros através de uma rede de comunicações electrónica on-line; serviços de compras a partir de casa por meio de uma rede informática mundial; serviços de leilões; análise de preço de custo; aluguer de espaços publicitários; promoção de
vendas para terceiros; distribuição de amostras; serviços de grandes armazéns de venda a
retalho on-line; lojas de conveniência de venda a retalho; lojas de conveniência de venda a
retalho on-line; serviços informatizados de encomendas on-line para produtos generalizados e produtos de consumo geral; fornecimento de um guia de publicidade pesquisável on-line para os produtos e serviços de outros fornecedores on-line; gestão e processamento
de bases de dados informáticas incluindo a compilação e sistematização de informações em
bases de dados informáticas; compilação e aluguer de listas de endereços; investigação de
negócios; elaboração de declarações fiscais.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090376

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Prestação de financiamento para empréstimos; desconto de títulos (notas); subscrição de
títulos; serviços de agência de seguros não-vida; leasing de edifícios; fornecimento de in-
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formações de construções e terrenos; avaliação de obras de arte; investigações de crédito
de empresas; serviços de agência fiscal; angariação de fundos de beneficência; garantias
para dívidas; aceitação de letras; aquisição e transferência de créditos monetários; venda
de letras hipotecárias; serviços de pagamento sub-rogado para os utilizadores de cartões de
crédito e utilizadores de empréstimos a prestações; serviços de cartões de crédito; serviços
de captação de depósitos; serviços de hipoteca; serviços de caixa automático; factoring de
dívidas; serviços de seguros e de corretagem de seguros para aluguer de longa duração de
veículos; serviços de corretagem e de subscrição de seguros; regularização de indeminizações de seguros não-vida; serviços atuariais; gestão imobiliária; serviços de agências ou de
corretagem para serviços de leasing, de aluguer, de estimativa e de avaliação de propriedades imobiliárias, terrenos e edifícios; prestação de serviços de informação relacionados
com leasing e avaliações de edifícios e de terrenos; serviços bancários; disponibilização de
linhas de crédito; processamento de pagamentos, tudo fornecido on-line através da Internet
e/ou de uma base de dados informática e/ou quiosques multimédia e/ou dispositivos informáticos e/ou caixas automáticas; serviços de cartões pré-pagos.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090377

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Reparação e manutenção de bicicletas, veículos automóveis, motociclos, projetores de filmes e aparelhos fotográficos, queimadores, caldeiras e bombas, congeladores, frigoríficos e
equipamentos de congelação; reparação e manutenção de computadores e dispositivos periféricos de computador, circuitos electrónicos ou discos magnéticos contendo dados programados; reparação de telefones, receptores de rádio e televisão; restauração de móveis;
reparação de chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; reparação e manutenção de instrumentos
musicais; serviços de reparação de sapatos; reparação e manutenção de relógios de mesa e
de parede, de relógios e instrumentos de relojoaria; afiação de tesouras e de facas de cozinha; serviços de manutenção, limpeza e reparação de peles; serviços de lavandaria, limpeza, prensagem e reparação de vestuário; construção de edifícios e supervisão de construção
de edifícios.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090378

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

19720

[730] 申請人 Requerente

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações, incluindo comunicações por redes de fibra óptica; comunicação de dados; serviços de paging por rádio, telefone ou outros meios de comunicação
electrónica; aluguer de modems; comunicações sem fios; comunicações VAN; envio de
mensagens; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; comunicações tele-vídeo; comunicações via satélite; informações sobre telecomunicações; comunicações por telegramas;
aluguer de telefones, serviços telefónicos; comunicações telefónicas; transmissão de mensagens e imagens assistida por computadores; comunicações por computador; serviços
de telex; agências de notícias; aluguer de aparelhos de fac-símile; comunicações por fax;
comunicações por telemóveis; serviços de difusão por rádio, televisão, televisão por cabo;
radiodifusão; serviços de difusão de televisão por cabo; serviços de difusão televisiva;
transmissão de informações, dados e programas de computador; serviços de correio electrónico; fornecimento de serviços de telecomunicações de acesso do utilizador à Internet;
fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases de dados informáticas;
aluguer e leasing de equipamentos de telecomunicações.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090379

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Transporte; corretagem de fretes; organização de passeios turísticos e organização de serviços de escolta para turistas; serviços de agências de viagens; serviços de armazenagem;
aluguer de armazéns; serviços de estacionamento de veículos; aluguer e leasing de carros;
embalagem e armazenamento de mercadorias; serviços para a custódia temporária de bens
pessoais; organização de viagens.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090380

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)
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地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

40

[511]

服務 Serviços

:

Tratamento de materiais, incluindo a aplicação de acabamentos em couros; tingimento de
couro; processamento de borracha; processamento de frutos e legumes; esmagamento de
frutos; moagem de vidro óptico; serviços de forjador; trabalhos em peles por encomenda;
tingimento de peles, tratamento de peles; trabalhos sobre madeira; processamento de madeira; curtimento; processamento de jóias; moagem de minerais não metálicos; processamento de produtos marinhos; refinação de óleos comestíveis; congelamento de alimentos;
fumagem de alimentos; tingimento de sapatos; serviços de galvanização; tratamento de
lãs; tingimento e processamento de tecidos; purificação de água; tratamento tintométrico
de janelas como revestimentos de superfície; placagem a prata; preservação de alimentos e
bebidas; processamento de leite; trabalhos sobre o ferro; processamento de café e chá; reciclagem de resíduos e lixo; impressão; aluguer e leasing de máquinas de tricô e/ou máquinas
de costura para a confecção de vestuário, edredões e colchões; processamento de filmes cinematográficos; serviços de ampliação de fotografias; serviços de impressão de fotografias;
revelação de filmes fotográficos; aluguer e leasing de aparelhos de ar condicionado.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090381

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Organização e realização de seminários, conferências e workshops para uma ampla variedade de assuntos; serviços de educação; escolas; fornecimento de instalações para desportos, jogos e atletismo; aluguer e leasing de instrumentos musicais, equipamentos de esqui
e equipamento de mergulho; produção e distribuição de filmes cinematográficos; apresentação de espetáculos ao vivo; aluguer de instalações de estúdios de áudio e vídeo; serviços
de agências de reserva de entretenimento; aluguer e leasing de projetores de cinema e suas
peças e acessórios, filmes de longa metragem, cine-filmes, discos acústicos, fitas magnéticas
pré-gravadas, fitas de vídeo pré-gravadas, aparelhos de televisão e de rádio; fotografia; exploração de loterias.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/090382

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Pesquisa bacteriológica; pesquisa biológica; análise química; pesquisa química; elaboração de planos para a construção; consultoria sobre protecção do meio ambiente; pesquisa
sobre cosméticos; pesquisa geológica; desenho industrial; ensaios de materiais; pesquisa
mecânica; serviços de design de embalagens; serviços de controle de qualidade; pesquisa
sobre qualidade alimentar, qualidade de medicamentos; testes de matérias têxteis; análise
industrial sobre os aspectos técnicos, tecnológicos e químicos; serviços de pesquisa para
terceiros; concepção e desenvolvimento de hardware e software de computador.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090383

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; aluguer de alojamento e hospedagem
temporários e serviços de reserva relacionados com os mesmos; serviços de restaurante, de
catering (alimentos e bebidas) e de bar.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090384

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços médicos, clínicas médicas; casas de repouso; cuidados de saúde; assistência médica; enfermagem (serviços médicos); quiroprática; odontologia; lares; serviços de oculista;
assessoria em farmácia; serviços veterinários, incluindo assistência veterinária; criação de
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animais; tratamentos de beleza para animais; cuidados de higiene e de beleza para humanos ou animais, incluindo banhos públicos para fins de higiene; salões de beleza; salões de
cabeleireiro; massagem; banhos turcos; manicura; serviços de agricultura, horticultura e
silvicultura, incluindo o aluguer de equipamentos agrícolas; arranjos florais; jardinagem;
jardinagem paisagística; manutenção de relvados.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090385

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de agências de adopção; serviços de crematório; serviços de encontros; serviços de
acompanhamento em sociedade (serviços de acompanhantes); agências de casamento; serviços de segurança para a protecção de bens e pessoas; serviços de agências para apresentação de parceiros e para encontros; fornecimento de instalações para cerimónias e recepções de casamento; aluguer de vestidos de noite; serviços de arbitragem; serviços jurídicos;
consultadoria de propriedade intelectual; licenciamento de propriedade intelectual; gestão
de direitos de autor.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa e magenta tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090386

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Pastas bem como adesivos, excepto para papelaria ou uso doméstico; preparações para
regular o crescimento das plantas; fertilizantes; vidrados para cerâmica; ácidos gordos de
grau alto; metais alcalinos e metais alcalino-terrosos; metalóides, materiais fotográficos,
nomeadamente papel fotométrico; papel reagente; adoçantes artificiais (preparações químicas); farinha para fins industriais; plásticos como matéria-prima; pasta de papel; polpa
de madeira; polpa de celulose [matéria-prima]; produtos químicos agrícolas, com excepção
de fungicidas, produtos para a destruição de ervas daninhas, herbicidas, insecticidas e parasiticidas; preparações químicas para fins científicos [excepto para uso médico ou veteri-

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

19724

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

nário]; produtos químicos industriais; produtos químicos para a silvicultura, com excepção
de fungicidas, herbicidas, insecticidas e parasiticidas; produtos químicos para horticultura,
com excepção de fungicidas, herbicidas, insecticidas e parasiticidas; preparações químicas
para uso em fotografia; plásticos em estado bruto; resinas artificiais em estado bruto; composições extintoras; preparações para a têmpera de metais; produtos químicos para soldadura; substâncias químicas para conservar alimentos; matérias tanantes.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090387

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

2

[511]

產品 Produtos

:

Tintas, revestimentos [tintas]; verniz de copal; verniz de betume; lacas; produtos para prevenir a deterioração da madeira; preparações antiferrugem [de preservação]; preparações
anticorrosivas; corantes alimentares; mordentes de madeira; mordentes para couro; resinas
naturais em estado bruto; folhas e pós metálicos para pintores, decoradores, impressores e
artistas; produtos corantes; corantes para alimentos; tinta de impressão; tintas [toners para
fotocopiadoras]; mástiques [resina natural]; óleos antiferrugem; óleos para a conservação
da madeira; espessantes para tintas; diluentes para tintas; aglutinantes para tintas; tintas
cerâmicas; tintas bactericidas; tintas à prova de fogo; esmaltes [tintas, vernizes]; cartuchos
de toner, preenchidos, para impressoras e fotocopiadoras; pigmentos; primários (tintas);
preparações de protecção para metais; tintas para calçado; leite de cal; branco de cal; tinta
para marcação de animais.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090388

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Preparações anti-estáticas para uso doméstico; produtos desengordurantes que não sejam
para uso em processos de fabrico; preparações para a remoção de ferrugem; preparações
para a remoção de nódoas; amaciadores para uso em lavandaria; lixivia para uso em la-
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vandaria; adesivos para a fixação de cabelo postiço; adesivos para a fixação de pestanas
postiças; produtos para alisar (goma); produtos para remover tintas; graxa para calçado;
preparações para polir; sabões; dentífricos; cosméticos; produtos de perfumaria; papéis
abrasivos; panos abrasivos; produtos abrasivos; pedra-pomes; papel para polir; unhas postiças; pestanas postiças; cotonetes (artigos de toilette); preparações para branquear [lavandaria]; preparações para branquear couro; preparações para uso em lavandaria; preparações
para limpeza; decapantes; óleos essenciais; loções para os cabelos; produtos de toilette;
preparações de protecção solar; loções para depois de barbear; preparações para perfumar
o ambiente; preparações de aloé vera para uso cosmético; antitranspirantes [produtos de
toilette]; produtos aromáticos [óleos essenciais]; bálsamos sem ser para fins medicinais;
preparações cosméticas para o banho; sais de banho, não para uso medicinal; aromas para
bebidas [óleos essenciais]; pomadas para botas; sprays para refrescar o hálito; produtos
químicos para avivarem as cores para uso doméstico [lavandaria]; aromas para bolos [óleos
essenciais]; giz para a limpeza; produtos de coloração para toilette; kits cosméticos; preparações cosméticas para emagrecimento; cremes cosméticos; cremes para branqueamento da
pele; desodorizantes para humanos ou para animais; champôs; tintas cosméticas; esmeril;
produtos colorantes para o cabelo; tintas para o cabelo; sprays para o cabelo; preparações
para ondular o cabelo; produtos para os cuidados das unhas; preparações para afiar; preparações para barbear; preparações cosméticas para os cuidados da pele; pó de talco, para
fins de toilette.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090389

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

4

[511]

產品 Produtos

:

Lubrificantes; graxa para sapatos; conservantes para couro (óleos e graxas); combustível;
óleo industrial; óleos e gorduras industriais; cera (matéria-prima); torcidas para candeeiros;
velas; gorduras, ceras e óleos para iluminação; composições para ligar a poeira para varredura; compostos para o controlo da poeira; preparações para a remoção da poeira; carvão
vegetal [combustível]; energia eléctrica; acendalhas; lenha; gás combustível; querosene;
combustível; parafina; gasolina; óleo diesel.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090390

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08
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[730] 申請人 Requerente

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas; papel encerado para uso medicinal; wafers medicinais; pensos
oculares; pensos para os ouvidos para uso medicinal; pensos para a menstruação; tampões
para a menstruação; pensos higiénicos para a menstruação; cuecas para a menstruação;
algodão hidrófilo; esparadrapo; ligaduras para pensos; discos para amamentação; pulseiras
para fins medicinais; fraldas para incontinentes; papel apanha-moscas; papel anti-traça;
lactose; farinha láctea para bebés; sémen para inseminação artificial; fraldas para bebés
(fraldas); preparações vitamínicas; alimentos, substâncias, bebidas dietéticas adaptadas
para fins medicinais; suplementos alimentares para animais; suplementos nutricionais;
emplastros para uso medicinal; pensos [medicinais]; bebidas medicinais; materiais para
impressões dentárias; alimentos para bebés; algodão para uso medicinal; massas dentárias;
matérias para obturações dentárias; preparações químicas para fins medicinais e farmacêuticos; infusões medicinais; chás medicinais; suplementos alimentares minerais; preparações
químicas para o diagnóstico de gravidez; preparações farmacêuticas para os cuidados da
pele; preparações de esterilização; preparações de diagnóstico para uso medicinal; vacinas;
medicamentos para uso veterinário; preparações veterinárias; pensos higiénicos; cuecas
higiénicas; desinfectantes para fins sanitários; preparações para a destruição de animais
nocivos; fungicidas; herbicidas; insecticidas; repelentes de insectos; parasiticidas; produtos
para a destruição de ervas daninhas; desodorizantes para vestuário e têxteis.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090391

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

6

[511]

產品 Produtos

:

Ferro e aço, em bruto ou semitrabalhados; metais comuns, em bruto ou semitrabalhados;
minérios metálicos; materiais de construção metálicos; hardware metálico (pequeno); edifícios metálicos, transportáveis; paletes de manuseio metálicas; cofragem metálica para betão; cabines metálicas de pintura por pulverização; caixas de segurança (cofres); acessórios
de carpintaria metálicos; tanques metálicos; roldanas metálicas (excepto para máquinas);
molas (hardware metálico); válvulas metálicas (excepto peças de máquinas); recipientes de
embalagem metálicos; estufas metálicas transportáveis; aviários metálicos; bóias metálicas
não-luminosas; sinais, não luminosos e não mecânicos, metálicos, para estradas; agulhas
de caminhos-de-ferro; mangas de tubos metálicas; flanges metálicas; chaves; chavetas; âncoras; pilares metálicos; bigornas; telas metálicas; cabos metálicos; correntes para cães;
caixas de ferramentas metálicas; caixas de dinheiro metálicas; escadas metálicas; placas
de identificação e placas de portas metálicas; distribuidores fixos para toalhas metálicos;
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cabides metálicos para chapéus; caixas de correio metálicas; capachos metálicos; painéis
metálicos para afixação de cartazes; esculturas metálicas; túmulos metálicos; lápides de
túmulos metálicas; fivelas de metal comum; ponteiras metálicas para bengalas; ferros para
alpinismo; mosquetões; pitões metálicos; pranchas de mergulho metálicas; esporas; canos e
tubos metálicos; cabos e fios não-eléctricos de metal comum; embalagens em folha de flandres; postes metálicos para cabos eléctricos; chapas de matrícula, metálicas; telhados metálicos; cordas metálicas; correntes de segurança metálicas; letreiros metálicos; edifícios de
aço; cabines telefónicas metálicas; ladrilhos de revestimento metálicos; ladrilhos metálicos
para a construção; latas; paletes de transporte metálicas; revestimentos para paredes metálicos [construção]; condutas de água metálicas; janelas metálicas; obras de arte de metais
comuns.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090392

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Máquinas, nomeadamente, alternadores, máquinas de bater, máquinas dobradoras, máquinas de ar comprimido, máquinas de trituração, desintegradores, máquinas divisoras, máquinas de perfuração, máquinas de filtragem, máquinas de esmerilar, fresadoras, máquinas
de embalagem, máquinas de empacotamento, máquinas de pintura, máquinas de impressão, bombas [máquinas], serras [máquinas], máquinas de pulverização, máquinas de coser;
máquinas-ferramentas; motores e máquinas motrizes (excepto para veículos terrestres);
uniões e correias de transmissão (excepto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas
excepto os operados manualmente; incubadoras para ovos; máquinas de venda automática;
máquinas agrícolas; dispositivos antipoluição para motores e máquinas motrizes; atomizadores [máquinas]; máquinas de preparação de bebidas, electromecânicas; liquidificadores,
eléctricos, para uso doméstico; escovas, operadas electricamente; máquinas e aparelhos
para limpeza [eléctricos]; geradores de corrente; máquinas de lavar louça; instalações para
a exaustão de pó para fins de limpeza; dínamos; elevadores [ascensores]; processadores de
alimentos [eléctricos]; espremedores de fruta, eléctricos, para uso doméstico; moedores/trituradores, eléctricos, para uso doméstico; ferramentas portáteis, com excepção das accionadas manualmente; dispositivos de suporte para máquinas-ferramentas; aparelhos para a
usinagem de moinhos de pimenta com excepção dos accionados manualmente; máquinas e
aparelhos para polimento [eléctricos]; ferramentas [peças de máquinas]; aspiradores; rolamentos de esferas; bulldozers; carburadores; máquinas centrífugas; motosserras; moinhos
de café, excepto os operados manualmente; motores de ar comprimido; compressores [máquinas]; betoneiras [máquinas]; cultivadoras [máquinas]; máquinas de corte; cilindros para
motores e máquinas motrizes; máquinas para eliminação do lixo [resíduos]; escavadoras
de valas [arados]; dispositivos de abertura e fecho de portas eléctricos; martelos eléctricos;
aparelhos de solda eléctricos; aparelhos de elevação; motores, excepto para veículos terres-
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tres; escavadoras; ventiladores para motores e máquinas motrizes; máquinas de preparação
de alimentos, electromecânicas; bombas de distribuição de combustíveis para estações
de serviço; trituradores de lixo; engrenagens, excepto para veículos terrestres; turbinas
hidráulicas; juntas universais [juntas de cardan]; máquinas de ordenhar; máquinas para
o fabrico de água mineral; motores, excepto para veículos terrestres; silenciadores para
motores e máquinas motrizes; pistolas para pintura; pistões para motores; polias [partes
de máquinas]; apiloadores [máquinas]; máquinas de construção de estradas; rolos compactadores; robôs [máquinas]; máquinas para salsichas; máquinas de selagem para fins industriais; separadoras; máquinas de costura; aparelhos de solda, eléctricos e accionados a gás;
máquinas para a manufactura de açúcar; transmissões, excepto para veículos terrestres;
transmissões para máquinas; monta-vagões; máquinas de lavar; máquinas para embrulhar.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090393

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

8

[511]

產品 Produtos

:

Ferramentas e instrumentos manuais operados manualmente; talheres; enxadas (ferramentas manuais); espadas (ferramentas manuais); ancinhos (ferramentas manuais); moletas
(ferramentas manuais); formas para calçado (ferramentas manuais de sapateiros); máquinas de barbear eléctricas, máquinas para cortar o cabelo eléctricas; estojos para máquinas
de barbear; conjuntos de pedicura; enroladores de pestanas; conjuntos de manicura; escamadores para bonito seco (ferramentas manuais); pinças para açúcar; abre-latas (accionados
manualmente); quebra-nozes, não em metais preciosos; colheres; fatiadores de queijo (não
eléctricos); cortadores de pizza (não eléctricos); garfos; ferros de engomar (eléctricos e
não-eléctricos); enfia-agulhas; facas para utilização subaquática; picaretas para o gelo; pás
de lareira (ferramentas manuais); tenazes para lareiras; pulverizadores de insecticidas (ferramentas manuais); espátulas; pinças; pilões de madeira; moldes de marcação (guias) (peças
de ferramentas accionadas manualmente); talheres [facas, garfos e colheres]; armas brancas, com excepção das armas de fogo; máquinas de barbear, eléctricas ou não-eléctricas;
ferramentas para jardinagem, operadas manualmente; chaves de fenda.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090394

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08
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[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

19729

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos de laboratório incluindo alambiques, fornos e fornalhas; máquinas e instrumentos de medida; máquinas e instrumentos para o controle ou distribuição de
electricidade; baterias; instrumentos de medida para a electricidade ou o magnetismo; fios
(eléctricos) e cabos eléctricos; aparelhos e instrumentos fotográficos; aparelhos e instrumentos cinematográficos; aparelhos e instrumentos ópticos; óculos; vidro óptico; lupas; lentes para óculos; aparelhos e equipamentos de socorro; máquinas e instrumentos de comunicação eléctricos; discos acústicos; discos de gramofone; discos fonográficos; discos acústicos contendo dados; discos acústicos contendo gravações de som; discos acústicos contendo
gravações de imagens de vídeo; circuitos electrónicos ou CD-ROMs contendo programas
de desempenho automático; metrónomos; computadores e respectivos periféricos; ratos ópticos [equipamento de processamento de dados]; scanners [equipamento de processamento
de dados]; monitores [hardware informático]; unidades de disco rígido [dispositivos de
memória informáticos]; programas informáticos incluindo programas gravados e software
transferível; máquinas de contabilidade; máquinas de medida (excepto para uso médico);
aparelhos de processamento de dados; impressoras para uso com computadores; aparelhos
de programação; aparelhos e máquinas de sondagem; máquinas falantes; aparelhos de
ensino; máquinas de telecomunicações; máquinas de telecópia; máquinas de transcrição;
máquinas de tradução; aparelhos e instrumentos de pesagem; máquinas fotocopiadoras
electrónicas; fotocopiadoras (fotográficas, electrostáticas ou térmicas); ozonizadores; electrolisadores; circuitos electrónicos, CD-ROMs e programas gravados para jogos de vídeo
portáteis; simuladores para treino de aptidões físicas; simuladores para treino de aptidão
de condução; campainhas eléctricas; triângulos de sinalização de avarias de veículos; sinais
de trânsito, luminosos ou mecânicos; aparelhos para a recepção e transmissão de sinais
para caminhos de ferro; alarmes contra incêndios; alarmes contra fugas de gás; aparelhos
de alarme anti-roubo, luvas de protecção contra acidentes; extintores; bocas de incêndio;
agulhetas para mangueiras de incêndio; sistemas de aspersão para protecção contra incêndios; capacetes de protecção; tabuleiros de laboratório; aparelhos e instrumentos náuticos;
aparelhos e instrumentos geodésicos; painéis de sinalização, luminosos ou mecânicos;
aparelhos de monitorização, eléctricos; comutadores eléctricos; quadros de comutação;
transformadores [electricidade]; acumuladores, eléctricos; aparelhos de regulação, eléctricos; aparelhos para gravação de som ou imagens; aparelhos para a transmissão de som e
imagens; aparelhos de reprodução de som e imagens; suportes de dados magnéticos; discos,
magnéticos; discos compactos; DVDs; VCDs; mecanismos para aparelhos accionados com
moedas; caixas registadoras; software informático.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090395

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)
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地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

10

[511]

產品 Produtos

:

Anéis de dentição; almofadas de gelo para uso medicinal; ligaduras de apoio; catgut; seringas para uso medicinal; tetinas; sacos de gelo para uso medicinal; suportes para sacos
de gelo para uso medicinal; aparelhos de enfermagem; dedeiras para uso medicinal; contraceptivos, não químicos; aparelhos de massagem estética para uso comercial; aparelhos
e instrumentos médicos; aparelhos de massagem; luvas para uso médico; mictórios (recipientes); arrastadeiras; limpa-ouvidos; anéis de dentição para cães; máscaras sanitárias;
aparelhos e instrumentos cirúrgicos; aparelhos e instrumentos dentários; aparelhos e instrumentos veterinários; membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais
de sutura; preservativos; muletas, móveis feitos especialmente para uso médico; máscaras
para serem utilizadas pelo pessoal médico; artigos ortopédicos; aparelhos de exercício físico, para fins medicinais; aparelhos de fisioterapia; aparelhos de radioterapia; stents.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090396

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Sanitas; acessórios para casas de banho; instalações de casas de banho; unidades de banho; aparelhos de dessecação; aparelhos de fervura e de produção de vapor; evaporadores;
alambiques; permutadores de calor; aparelhos de esterilização do leite; fornos para uso industrial; reactores nucleares; aparelhos para secagem de forragem; caldeiras (excepto como
peças de máquinas); aparelhos de aquecimento e de refrigeração; aparelhos e instrumentos
de congelação; secadores de roupa para uso comercial; secadores de cabelo; aparelhos e
instrumentos de cozinha usando calor, para uso comercial; secadores de pratos para uso
comercial; esterilizadores de pratos para uso comercial; bocas de incêndio; válvulas de
controlo de nível em tanques; válvulas para canalização; tanques de purificação de águas
sujas; tanques de purificação de esgotos; incineradores de lixo; aquecedores de água usando energia solar; aparelhos para purificação da água; lâmpadas e aparelhos de iluminação
eléctricos; aparelhos e instrumentos de aquecimento eléctricos para uso doméstico; anilhas
para torneiras de água; aquecedores de água a gás; aquecedores de pratos; aquecedores
eléctricos (excepto como peças de máquinas); fogões de cozinha; bancadas como parte de
aparelhos de cozinha; lava-loiças; arcas frigoríficas; purificadores de água para uso doméstico; lanternas; lâmpadas a gás; lâmpadas a óleo; tubos para candeeiros; panelas de aquecimento; aquecedores de bolso; garrafas de água quente; assentos sanitários compreendendo
um dispositivo de autolimpeza; distribuidores de desinfectantes para casas de banho; vasos
sanitários; assentos sanitários para banheiros em estilo japonês; bases de chuveiro; aparelhos e instalações de iluminação; instalações de aquecimento; instalações de produção de
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vapor; aparelhos e instalações de cozinha; aparelhos e instalações frigoríficas; aparelhos
e instalações de secagem; aparelhos e instalações de ventilação (ar condicionado); instalações de condutas de água; instalações de distribuição de água; instalações de abastecimento de água.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090397

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Transportadores aéreos; motores de tracção; motores e máquinas motrizes para veículos
terrestres; eixos e articulações para eixos para veículos; engrenagens para veículos; tampões de choque para veículos ferroviários; molas amortecedoras para veículos; travões para
veículos; pára-quedas; alarmes anti-roubo para veículos; cadeiras de rodas; motores, eléctricos, para veículos terrestres; planadores; velocípedes e bicicletas; campainhas para bicicletas; travões para bicicletas; correntes para bicicletas; quadros para bicicletas; guiadores
para bicicletas; bombas para bicicletas; jantes para bicicletas; selins para bicicletas; raios
para bicicletas; estruturas para estacionamento de bicicletas; pneus para bicicletas (pneus);
carrinhos de bebé; riquexós; trenós; carros para transportar sacos; carrinhos; carruagens
(veículos ferroviários); carroças puxadas por bicicletas (veículos terrestres); remendos de
borracha adesiva para reparar câmaras-de-ar; veículos para locomoção por terra, ar, água
ou sobre carris; automóveis e respectivos acessórios; motocicletas e respectivos acessórios.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090398

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

13

[511]

產品 Produtos

:

Armas de fogo; munições; projécteis (armas); explosivos; fogos-de-artifício; substâncias pirofóricas; armas de fogo para caça; armas de fogo para desporto; dinamite.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090399

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Metais preciosos (trabalhados ou semitrabalhados); porta-chaves (bugigangas ou berloques); caixas em metais preciosos; estojos para jóias em metais preciosos; troféus em metais
preciosos; escudos comemorativos em metais preciosos; ornamentos para vestuário em
metais preciosos; ornamentos de joalharia; botões de punho; jóias, incluindo imitações;
ornamentos para calçado em metais preciosos; relógios de mesa e parede; amuletos como
artigos de joalharia; ligas de metais preciosos; artigos de joalharia; pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; moedas; emblemas em metais preciosos; diamantes;
brincos; medalhas; pedras semipreciosas; relógios.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090400

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

15

[511]

產品 Produtos

:

Instrumentos musicais; instrumentos musicais electrónicos; sintetizadores de música; caixas
de música; suportes de instrumentos musicais; estojos para instrumentos musicais; suportes
de partituras; surdinas, pedais, válvulas, cordas para instrumentos musicais; instrumentos
musicais de cordas; baterias (instrumentos musicais); flautas; gongos; guitarras; bandolins;
órgãos; violinos; teclados para instrumentos musicais; pianos e acessórios.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/090401

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

16

[511]

產品 Produtos

:

19733

Cola para papelaria ou uso doméstico; lacre para selar; regretas para tipógrafos; caracteres
de imprensa; máquinas fotocopiadoras de diagramas; máquinas para imprimir endereços;
fitas de tinta para impressão; agrafadores eléctricos para uso em escritórios; máquinas para
carimbar para escritórios; máquinas para obliterar selos; instrumentos de desenho; máquinas de escrever; mimeógrafos; trituradores de papel; máquinas de franquiar; afiadores de
lápis eléctricos; pincéis de pintura; recipientes de papel; películas plásticas para embalagem; sacos para o lixo de papel ou de plástico; padrões, giz de alfaiate; bandeiras de papel;
toalhas de mão higiénicas de papel; toalhas de papel; guardanapos de mesa de papel; toalhas de mão de papel; lenços de papel; etiquetas; toalhas de mesa de papel; papéis; artigos
de papelaria; produtos de impressão; pinturas e documentos escritos; fotografias; suportes
para fotografias; afiadores de lápis de giz; tabuleiros para artigos de papelaria.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090403

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Recipientes de couro ou de pele; vestuário para animais de estimação; sacos feitos de couro ou imitação de couro; bagagem; sacos para vestuário; sacos para a prática de desporto
para o transporte de vestuário de desporto; sacos para usar à cintura; sacos de campismo;
sacos de transporte (excepto sacos de transporte descartáveis); sacos de compras; sacos de
viagem; estojos de toilette (não preenchidos); chapéus-de-chuva; bengalas de chapéus-de-chuva; bengalas; bastões; punhos de bengalas; instrumentos de equitação; peles e couros;
estribos; porta-moedas.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090405

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08
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[730] 申請人 Requerente

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

20

[511]

產品 Produtos

:

Espuma do mar; âmbar amarelo; paletes de carga, não metálicas; favos para quadros de
colmeias; cadeiras para salões de beleza; cadeiras para barbeiros; válvulas não metálicas,
excepto peças de máquinas; tanques, não metálicos nem de alvenaria; recipientes para
transporte, não metálicos; acessórios para cortinados, nomeadamente ganchos para cortinados, calhas para cortinados, argolas para cortinados, varões para cortinados; braçadeiras
de plástico para cabos ou tubos; espigões e cavilhas, não metálicas, para ancorar e fixar;
cunhas (cunhas em forma de V), porcas, pregos com corte de rosca, tachas, parafusos,
rebites, rodízios (não metálicos); anilhas não metálicas, borracha e fibras vulcanizadas;
fechaduras (excepto eléctricas), não metálicas; almofadas; travesseiros; colchões; tranças
de palha; recipientes de madeira, bambu, plástico; bandejas, não metálicas; bastidores para
bordar; placas de identificação e placas para portas não metálicas; mastros; leques para uso
pessoal (não eléctricos); estacas para plantas ou árvores; camas para animais domésticos;
canis, ninhos de pássaros; degraus e escadas não metálicas; caixas de correio, não metálicas nem de alvenaria; cabides para chapéus não metálicos; cestas para compras não metálicas; expositores para vestuário; caixas para ferramentas (vendidas vazias) não metálicas;
distribuidores fixos de toalhas, não metálicos; mobiliário; estores interiores (mobiliário);
cortinas de bambu (interiores) (mobiliário); cortinas de contas para decoração; biombos
expositores (mobiliário); biombos expositores dobráveis (mobiliário); bancos (mobiliário);
objectos infláveis para publicidade; letreiros de madeira ou plástico; modelos de amostras
de alimentos em madeira, em cera, em gesso ou em matérias plásticas; urnas funerárias;
berços; andarilhos para bebés; manequins; sacos-cama para campismo; molduras para quadros; esculturas de gesso, plástico, madeira; folhas finas de madeira; mesas de jantar pequenas; cadeiras para casas de banho; biombos de cana; cortinas de matérias têxteis para janelas interiores; tabuleiros, não metálicos; espanta-espíritos e carrilhões de vento (decoração);
acessórios de mobiliário, não metálicos; marfim, trabalhado ou semitrabalhado; espelhos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090406

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

21

[511]

產品 Produtos

:

Fio dental para fins odontológicos; vidro (em bruto ou semitrabalhado) sem ser para construção; comedouros; anilhas para as aves; escovas para banheiras; escovas para ouro; escovas para tubos; escovas para uso industrial; escovas para navios; luvas para uso doméstico;
recipientes de vidro, cerâmica para uso doméstico; potes; cafeteiras, não-eléctricas, não
em metais preciosos; chaleiras não eléctricas; louça de mesa (excepto facas, garfos e colhe-
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res); caixas frigoríficas portáteis não-eléctricas; caixas para arroz; garrafas de vidro para
conservação de alimentos; frascos para bebidas para viajantes; garrafas térmicas; baldes
de gelo; batedeiras, não-eléctricas, para uso doméstico; coadores; pimenteiros; açucareiros;
saleiros; oveiros; porta-guardanapos e argolas para guardanapos; bandejas, para uso doméstico; paliteiros; cestas de drenagem (escorredores); misturadores; colheres espalmadas para
mexer/espalhar arroz cozinhado; moinhos de café e moinhos de pimenta, operados manualmente;
funis; bacias de moagem (trituradores de uso doméstico não eléctricos); abridores de garrafas; raladores de rabanetes (utensílios domésticos); colheres para tartes; chopsticks; estojos
para chopstiks; conchas para molhos (louça de mesa); peneiras (utensílios domésticos);
tábuas para cortar para a cozinha; rolos para a massa (utensílios domésticos); grelhadores
(utensílios de cozinha); palitos; espremedores de fruta, não eléctricos para uso doméstico;
ferros de waffle, não eléctricos; utensílios de limpeza e de lavagem accionados manualmente; tábuas de engomar; pulverizadores para água; bases para ferros; espátulas (utensílios de
cozinha); agitadores para misturar água do banho; baldes para casas de banho; apagadores
de velas e castiçais; peneiradores de cinzas (utensílios domésticos); baldes para carvão;
mata-moscas; armadilhas para ratos; vasos para flores; regadores; vasos para flores e outros
utensílios (incluídos nesta classe) para o cultivo de flores e de plantas pelo método de hidroponia; recipientes para alimentos para animais de estimação; escovas para animais de
estimação; gaiolas para pássaros; banheiras para pássaros; escovas para vestuário; bacios
de quarto; suportes para papel higiénico, mealheiros; caixas metálicas, para dispensar toalhas de papel; descalçadeiras para botas; distribuidores de sabão; vasos e bacias (recipientes);
letreiros de porcelana ou vidro; queimadores de perfumes, utensílios cosméticos; escovas
para calçado; calçadeiras; panos para polimento de calçado; limpadores de calçado portáteis (instrumentos) incluindo escovas para calçado; esticadores de calçado (esticadores);
cerdas de porco para escovas; trempes (utensílios de mesa); toalhas para uso na limpeza;
aquecedores para biberões, não-eléctricos; panos de limpeza; pás (espátulas) para servir
tartes; aquários de interior; aquários; caixas para pó compacto (vazias); chávenas; palhinhas para beber; utensílios e recipientes de cozinha ou para uso doméstico; palha-de-aço;
louça de barro; louça de porcelana; pentes e esponjas para uso doméstico; utensílios de cozinha, não eléctricos; utensílios de cozinha; utensílios para desmaquilhagem; instrumentos
de rega; utensílios de toilette; obras de arte, de porcelana, terracota ou vidro.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090407

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

22

[511]

產品 Produtos

:

Lonas; velas; fibras têxteis; algodão em bruto; camas de rede; materiais de enchimento
para colchas de cama; bandas (cânhamo); cordas, não metálicas; malha (rede); recipientes
de pano incluindo sacos (sacos) de matérias têxteis para embalagem, sacos para lavagem
de malhas, sacos de correio; fios elásticos para atar; toldos; tendas (não para campismo);
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linhol; cordas para montanhismo; tendas para campismo; serradura de madeira; sumaúma;
aparas de madeira; palha para enchimento de estofos e para garrafas de palha; poeiras de
cera; pêlos de touro; pêlo de guaxinins; cerdas de porco, não para escovas; crina de cavalo;
penas; cordéis; materiais de enchimento, sem ser em borracha ou plástico.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090408

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

23

[511]

產品 Produtos

:

Fios e linhas de algodão; fios e linhas de cânhamo; fios e linhas de seda; lã fiada; fios e linhas de fibras químicas para uso têxtil; fios e linhas de fibras inorgânicas para uso têxtil;
misturas de linhas e fios fiados; linhas e fios torcidos; fios e linhas de costura; fios e linhas
especiais para uso têxtil; linhas e fios de resíduos desengordurados.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090409

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

24

[511]

產品 Produtos

:

Tecidos para uso têxtil; pano para o fabrico de peúgas; feltro; matérias têxteis não tecidas;
oleado para uso como toalhas de mesa; pano gomado sem ser para papelaria; matérias
plásticas sucedâneas de tecidos; pano de borracha para uso têxtil; materiais de filtragem
de matérias têxteis; produtos para uso doméstico feitos de pano incluindo toalhas, lenços
de mão, capas para mobiliário de matérias têxteis; mosquiteiros; lençóis; roupa de cama;
cobertas de cama; fronhas; cobertores; guardanapos de mesa de matérias têxteis; cortinados de chuveiro; bandeiras não de papel; coberturas para tampos de sanitas feitas à medida
em matérias têxteis; revestimentos de cadeiras em matérias têxteis; tapeçarias murais em
matérias têxteis; cortinados de matérias têxteis ou de plástico; toalhas de centro de mesa;
cortinados espessos; sudários; cortinados para ocasiões cerimoniais; panos para mesas de
bilhar; etiquetas de pano; colchas.
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19737

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090410

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário ocidental; casacos; camisolas; camisas; vestuário de dormir; roupa interior; fatos
de banho; toucas de banho; vestuário japonês; aventais (vestuário); protectores de colarinhos; peúgas; polainas; estolas em peles com pêlo; xailes; lenços de cabeça e pescoço; peúgas de estilo japonês (tabi); coberturas para peúgas de estilo japonês; luvas (vestuário); gravatas; lenços de pescoço; bandanas; abafos para os tornozelos; cachecóis (vestuário); abafos
para as orelhas; capuzes; chapéus de palha de estilo japonês; toucas para dormir; chapéus;
ligas (jarreteiras); suspensórios para peúgas; suspensórios para vestuário; faixas (para
vestir); cintos (vestuário); sapatos; acessórios em ferro para botas; tamancos de madeira;
sandálias; chinelos; fatos de máscaras; vestuário para desporto (excepto luvas para golfe);
botas para desporto; vestuário; calçado; chapelaria; librés; uniformes; vestuário impermeável; fatos de banho.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090411

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

26

[511]

產品 Produtos

:

Agulhas; ilhós para vestuário; fitas em matérias têxteis; tecidos de rendas; bordados de
rendas; borlas; laços; agulhas de tricô; caixas de costura; agulhas de crochet para bordar;
dedais; almofadas para agulhas; caixas para agulhas; fitas elásticas para segurar as mangas;
insígnias para vestir, não em metais preciosos; fivelas (acessórios de vestuário); broches
(acessórios de vestuário); molas para faixas largas; braçais; guarnições para vestuário; faixas para o cabelo; travessões para o cabelo; laços para o cabelo; botões para o cabelo; molas
para o cabelo; extensões para o cabelo; artigos para prender o cabelo; pinças para o cabelo;
redes para o cabelo; ganchos para o cabelo; fitas para o cabelo; prendedores para o cabelo;
ornamentos para o cabelo; botões; flores artificiais; barbas postiças; bigodes postiços; rolos
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para o cabelo (sem serem instrumentos manuais); ornamentos para sapatos (não em metais
preciosos); ilhós para sapatos; atacadores para sapatos; acessórios para sapatos incluindo
fechos para sapatos, ganchos para sapatos, fivelas para sapatos; tabuleiros para artigos de
costura; cabelo humano.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090412

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

27

[511]

產品 Produtos

:

Revestimentos de soalhos; tapeçarias murais não em matérias têxteis; «tatami»; tapetes de
banho; relva artificial; tapetes para ginástica; papel de parede; carpetes; linóleo.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090413

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Luvas de beisebol; sacos especialmente concebidos para esquis e pranchas de surf; isco
para pesca (artificial); balões (brinquedos); bolas para jogos; sinos para árvores de Natal;
cintos (levantamento de pesos) (artigos de desporto); bicicletas de brinquedo; bicicletas
estacionárias para exercício físico; cartões de bingo; blocos (brinquedos de construção);
jogos de tabuleiro; bombons (explosivos) (bombons com petardos de Natal); suportes para
árvores de Natal; árvores de Natal de material sintético; lançadores de pratos de barro; bonecas; biberões para bonecas; anzóis para a pesca; discos voadores (brinquedos); sacos de
golfe, com ou sem rodas; luvas de golfe; anzóis para pesca; discos voadores (brinquedos);
sacos para golfe, com ou sem rodas; luvas para golfe; patins para o gelo; patins em linha;
puzzles; farsas e partidas (artigos de fantasia); joelheiras (artigos para desporto); berlindes
para jogos; mobiles (brinquedos); redes para apanhar borboletas; enfeites para árvores de
Natal (excepto artigos de iluminação e produtos de confeitaria); piscinas (natação) (artigos de brincar); marionetas; canas para a pesca; patins; boliche (bowling); trenós (artigos
para desporto); escorregas (brinquedos); globos de neve; raquetas para caminhar na neve;
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bolas de sabão (brinquedos); bolas para brincar; máscaras de brinquedo; brinquedos; cera
para esquis; jogos de vídeo para uso empresarial e familiar; máquinas de jogos de vídeo;
máquinas «slot» (máquinas de jogo); máquinas para exercícios físicos; papagaios de papel;
rolos para bicicletas estacionárias de exercício físico; máquinas de diversão, automáticos e
accionadas com moedas; máquinas de jogo para jogos de azar; cartas para jogar; raquetes;
patins.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090414

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Carne; peixe e marisco para alimentação (não vivos); alimentos de carne processados; alimentos preparados a partir de peixe; feijões cozidos; pasta de soja coagulada; feijões em
conserva; feijões refritos; legumes processados; frutos processados; legumes congelados;
frutos congelados; ovos; ovos processados; produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis;
produtos alimentares feitos de carne; produtos alimentares com uma base de legumes;
preparações para fazer sopas; tofu frito; leite de soja; tofu, feijões de soja fermentados; proteína para consumo humano; sopas de talharim japonês; salsichas para cachorros-quentes;
extractos de carne; aves e caça, não vivos; frutos e legumes em conserva, congelados, secos
e cozidos; geleias, doces, compotas; manteiga, queijo; alimentos de snack à base de frutos;
batatas fritas; sementes processadas.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090415

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Café; cacau; grãos de café, chá; miso; molho de Worcester; molhos de carne; ketchup; molho de soja; vinagre; molhos para saladas; molho branco; maionese; molho de barbecue;
cubos de açúcar; pedras de açúcar; açúcar; maltose; mel; rebuçados em pó; xarope de amido; snacks de gergelim; sal de cozinha; sal de aipo; temperos químicos; especiarias; prepa-
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rações aromáticas para alimentos; arroz; aveia descascada; cevada descascada; produtos de
moagem de farinha para alimentos; glúten para alimentos; alimentos de grãos processados;
bolinhos; sanduíches; sushi; hambúrgueres (sanduíches com recheio); hambúrgueres no
pão; pizzas; almoços de piquenique sob a forma de refeições embaladas consistindo em
alimentos preparados incluindo sanduíches, saladas, sushi, hambúrgueres; empadas de
carne; ravioli; produtos de confeitaria; pães; pós para produtos de confeitaria; pó para gelo
comestível; massa de amêndoa; levedura em pó; arroz maltado; levedura; fermento em pó;
gelos; agentes de ligação para gelados; produtos amaciadores de carne para uso doméstico;
preparações para endurecimento de natas batidas; subprodutos feitos de arroz, aquando da
preparação de borras de saké (borras de saké (para alimentação)) (kasu); caril (especiaria);
misturas de caril; pasta de caril; pasta feita a partir da raiz de «arum»; bebidas com uma
base de chá, café, cacau, e chocolate.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090416

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

Milho painço; gergelim; trigo mourisco; milho; milho japonês; trigo; cevada; aveia; copra;
malte; lúpulo; cortiça em bruto; folhas de palmeiras; peixes e mariscos para alimentação
(vivos); algas, frescas para consumo; animais e peixes (não para consumo); aves e répteis
(vivos); ovos de bicho-da-seda; ovos para incubação; alimentos para animais; isca para pesca (viva); frutos frescos; legumes frescos; cana-de-açúcar; açúcar de beterraba; sementes;
árvores; gramíneas; relvas; flores secas; plântulas; flores; plantas em vasos; coroas de flores
naturais; proteínas para consumo animal; grãos (cereais); grãos (sementes).

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090417

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

地址 Endereço

[511]

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

32
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Cerveja; refrigerantes; sumos de frutos; sumos de legumes (bebidas); bebidas de soro de
leite; extractos de lúpulo para fazer cerveja; águas minerais e gasosas; bebidas de frutos;
xaropes e outras preparações para fazer bebidas; «smoothies»; sorvetes (bebidas); essências
para fazer bebidas; pós para bebidas efervescentes; coquetéis, sem álcool; bebidas de aloé
vera, não-alcoólicas.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090418

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

33

[511]

產品 Produtos

:

Sake; bebidas ocidentais (bebidas alcoólicas) incluindo whisky, bourbon, vinho, rum, vodka;
vinho de frutos; licores chineses incluindo o vinho de arroz Chinês; licores tónicos aromatizados (não para uso medicinal), nomeadamente licores de hortelã-pimenta, hidromel; licores
tónicos contendo extractos de víbora, agulhas de pinheiro e osso de tigre (não para uso
medicinal); bebidas alcoólicas (excepto cervejas); extractos alcoólicos; bebidas alcoólicas
contendo frutos; álcool de arroz.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090419

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

Cigarros; charutos; tabaco; filtros para cigarros; isqueiros para fumadores; fósforos; cinzeiros para fumadores; cigarreiras; charuteiras; boquilhas para charutos; charutos; recipientes
de gás para isqueiros; frascos de tabaco; cachimbos para tabaco; bolsas para tabaco; cigarros contendo sucedâneos de tabaco, não para uso medicinal.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/090420

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de venda a retalho em grandes armazéns; consultadoria profissional de negócios;
pesquisas e estudos de marketing; fornecimento de informações comerciais e de negócios;
agências de importação/exportação; reprodução de documentos; gestão e administração de
negócios; gestão de centros comerciais; gestão de grandes armazéns, lojas de conveniência e
lojas de venda a retalho; aluguer de máquinas e equipamentos para escritórios; compilação
de anúncios para utilização como páginas da web numa rede informática mundial (Internet);
difusão de publicidade para terceiros através de uma rede de comunicações electrónica on-line; serviços de compras a partir de casa por meio de uma rede informática mundial; serviços de leilões; análise de preço de custo; aluguer de espaços publicitários; promoção de
vendas para terceiros; distribuição de amostras; serviços de grandes armazéns de venda a
retalho on-line; lojas de conveniência de venda a retalho; lojas de conveniência de venda a
retalho on-line; serviços informatizados de encomendas on-line para produtos generalizados e produtos de consumo geral; fornecimento de um guia de publicidade pesquisável on-line para os produtos e serviços de outros fornecedores on-line; gestão e processamento
de bases de dados informáticas incluindo a compilação e sistematização de informações em
bases de dados informáticas; compilação e aluguer de listas de endereços; investigação de
negócios; elaboração de declarações fiscais.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090421

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Prestação de financiamento para empréstimos; desconto de títulos (notas); subscrição de
títulos; serviços de agência de seguros não-vida; leasing de edifícios; fornecimento de informações de construções e terrenos; avaliação de obras de arte; investigações de crédito
de empresas; serviços de agência fiscal; angariação de fundos de beneficência; garantias
para dívidas; aceitação de letras; aquisição e transferência de créditos monetários; venda
de letras hipotecárias; serviços de pagamento sub-rogado para os utilizadores de cartões de
crédito e utilizadores de empréstimos a prestações; serviços de cartões de crédito; serviços
de captação de depósitos; serviços de hipoteca; serviços de caixa automático; factoring de
dívidas; serviços de seguros e de corretagem de seguros para aluguer de longa duração de
veículos; serviços de corretagem e de subscrição de seguros; regularização de indeminizações de seguros não-vida; serviços atuariais; gestão imobiliária; serviços de agências ou de
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corretagem para serviços de leasing, de aluguer, de estimativa e de avaliação de propriedades imobiliárias, terrenos e edifícios; prestação de serviços de informação relacionados
com leasing e avaliações de edifícios e de terrenos; serviços bancários; disponibilização de
linhas de crédito; processamento de pagamentos, tudo fornecido on-line através da Internet
e/ou de uma base de dados informática e/ou quiosques multimédia e/ou dispositivos informáticos e/ou caixas automáticos; serviços de cartões pré-pagos.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090422

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Reparação e manutenção de bicicletas, veículos automóveis, motociclos, projectores de filmes e aparelhos fotográficos, queimadores, caldeiras e bombas, congeladores, frigoríficos e
equipamentos de congelação; reparação e manutenção de computadores e dispositivos periféricos de computador, circuitos electrónicos ou discos magnéticos contendo dados programados; reparação de telefones, receptores de rádio e televisão; restauração de móveis;
reparação de chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; reparação e manutenção de instrumentos
musicais; serviços de reparação de sapatos; reparação e manutenção de relógios de mesa e
de parede, de relógios e instrumentos de relojoaria; afiação de tesouras e de facas de cozinha; serviços de manutenção, limpeza e reparação de peles; serviços de lavandaria, limpeza, prensagem e reparação de vestuário; construção de edifícios e supervisão de construção
de edifícios.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090423

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de telecomunicações, incluindo comunicações por redes de fibra óptica; comunicação de dados; serviços de paging por rádio, telefone ou outros meios de comunicação
electrónica; aluguer de modems; comunicações sem fios; comunicações VAN; envio de
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mensagens; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; comunicações tele-vídeo; comunicações via satélite; informações sobre telecomunicações; comunicações por telegramas;
aluguer de telefones, serviços telefónicos; comunicações telefónicas; transmissão de mensagens e imagens assistida por computadores; comunicações por computador; serviços
de telex; agências de notícias; aluguer de aparelhos de fac-símile; comunicações por fax;
comunicações por telemóveis; serviços de difusão por rádio, televisão, televisão por cabo;
radiodifusão; serviços de difusão de televisão por cabo; serviços de difusão televisiva;
transmissão de informações, dados e programas de computador; serviços de correio electrónico; fornecimento de serviços de telecomunicações de acesso do utilizador à Internet;
fornecimento de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases de dados informáticas;
aluguer e leasing de equipamentos de telecomunicações.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090424

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

39

[511]

服務 Serviços

:

Transporte; corretagem de fretes; organização de passeios turísticos e organização de serviços de escolta para turistas; serviços de agências de viagens; serviços de armazenagem;
aluguer de armazéns; serviços de estacionamento de veículos; aluguer e leasing de carros;
embalagem e armazenamento de mercadorias; serviços para a custódia temporária de bens
pessoais; organização de viagens.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090425

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

40

[511]

服務 Serviços

:

Tratamento de materiais, incluindo a aplicação de acabamentos em couros; tingimento de
couro; processamento de borracha; processamento de frutos e legumes; esmagamento de
frutos; moagem de vidro óptico; serviços de forjador; trabalhos em peles por encomenda;
tingimento de peles, tratamento de peles; trabalhos sobre madeira; processamento de ma-
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deira; curtimento; processamento de jóias; moagem de minerais não metálicos; processamento de produtos marinhos; refinação de óleos comestíveis; congelamento de alimentos;
fumagem de alimentos; tingimento de sapatos; serviços de galvanização; tratamento de
lãs; tingimento e processamento de tecidos; purificação de água; tratamento tintométrico
de janelas como revestimentos de superfície; placagem a prata; preservação de alimentos e
bebidas; processamento de leite; trabalhos sobre o ferro; processamento de café e chá; reciclagem de resíduos e lixo; impressão; aluguer e leasing de máquinas de tricô e/ou máquinas
de costura para a confecção de vestuário, edredões e colchões; processamento de filmes cinematográficos; serviços de ampliação de fotografias; serviços de impressão de fotografias;
revelação de filmes fotográficos; aluguer e leasing de aparelhos de ar condicionado.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090426

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Organização e realização de seminários, conferências e workshops para uma ampla variedade de assuntos; serviços de educação; escolas; fornecimento de instalações para desportos, jogos e atletismo; aluguer e leasing de instrumentos musicais, equipamentos de esqui
e equipamento de mergulho; produção e distribuição de filmes cinematográficos; apresentação de espetáculos ao vivo; aluguer de instalações de estúdios de áudio e vídeo; serviços
de agências de reserva de entretenimento; aluguer e leasing de projetores de cinema e suas
peças e acessórios, filmes de longa metragem, cine-filmes, discos acústicos, fitas magnéticas
pré-gravadas, fitas de vídeo pré-gravadas, aparelhos de televisão e de rádio; fotografia; exploração de lotarias.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090427

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Pesquisa bacteriológica; pesquisa biológica; análise química; pesquisa química; elaboração de planos para a construção; consultoria sobre protecção do meio ambiente; pesquisa
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sobre cosméticos; pesquisa geológica; desenho industrial; ensaios de materiais; pesquisa
mecânica; serviços de design de embalagens; serviços de controle de qualidade; pesquisa
sobre qualidade alimentar, qualidade de medicamentos; testes de matérias têxteis; análise
industrial sobre os aspectos técnicos, tecnológicos e químicos; serviços de pesquisa para
terceiros; concepção e desenvolvimento de hardware e software de computador.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090428

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, 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

:

Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; aluguer de alojamento e hospedagem
temporários e serviços de reserva relacionados com os mesmos; serviços de restaurante, de
catering (alimentos e bebidas) e de bar.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090429

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Serviços médicos, clínicas médicas; casas de repouso; cuidados de saúde; assistência médica; enfermagem (serviços médicos); quiroprática; odontologia; lares; serviços de oculista;
assessoria em farmácia; serviços veterinários, incluindo assistência veterinária; criação de
animais; tratamentos de beleza para animais; cuidados de higiene e de beleza para humanos ou animais, incluindo banhos públicos para fins de higiene; salões de beleza; salões de
cabeleireiro; massagem; banhos turcos; manicura; serviços de agricultura, horticultura e
silvicultura, incluindo o aluguer de equipamentos agrícolas; arranjos florais; jardinagem;
jardinagem paisagística; manutenção de relvados.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º

:

N/090430

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd)

地址 Endereço

:

1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

45

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de agências de adopção; serviços de crematório; serviços de encontros; serviços de
acompanhamento em sociedade (serviços de acompanhantes); agências de casamento; serviços de segurança para a protecção de bens e pessoas; serviços de agências para apresentação de parceiros e para encontros; fornecimento de instalações para cerimónias e recepções de casamento; aluguer de vestidos de noite; serviços de arbitragem; serviços jurídicos;
consultadoria de propriedade intelectual; licenciamento de propriedade intelectual; gestão
de direitos de autor.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores amarela, azul, roxa, magenta e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090431

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

Kohler Company

地址 Endereço

:

444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, 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

:

Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; banheiras, cabinas de banho, instalações de banheiras de hidromassagem e de banhos; chuveiros
e instalações de chuveiros; cabines de duche e de banho; chuveiros eléctricos; aquecedores
de água eléctricos; cubículos de duche e de banho; bacias de chuveiros; cabeças de chuveiros; portas de chuveiros; desviadores de água; cabeças de pulverização para chuveiros;
bacias; bidés; lavatórios; sanitas; vasos sanitários; assentos de sanitas; sanitas com sensores
de aproximação; autoclismos com sensores de aproximação; retretes; luzes; luzes de tecto;
luzes para móveis; iluminação eléctrica; equipamentos de iluminação; lava-loiças; pedestais
para lava-loiças; torneiras (taps); torneiras (faucets); torneiras com sensores de aproximação; filtros de água; torneiras controladas por termóstatos, por infravermelhos, radar ou
electronicamente; secadores de mãos eléctricos; filtros para uso com lava-loiças, banheiras
e bases de duches; aparelhos de secagem das mãos com sensores de aproximação; tampas
para uso com lava-loiças, banheiras e bases de duche; bicos de despejo para banheiras;
válvulas de controle de água para cisternas de água; válvulas de controle de água; válvulas
de controle de água para torneiras; urinóis; cisternas de água; dispositivos amaciadores da
água; acessórios para quartos de banho; fontes de água potável; aparelhos de sauna; alavancas não metálicas para cisternas; aparelhos e instalações sanitárias; aparelhos de distribuição de água e louça sanitária; na classe 11.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090432

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

Montblanc-Simplo GmbH

地址 Endereço

:

Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, 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

:

Papel, cartão; impressos; artigos de papelaria; artigos de papel ou cartão, nomeadamente,
caixas, sacos, envelopes e bolsas para embalagem; papel para embrulhar; instrumentos de
escrita; bolsas para instrumentos de escrita; estojos para instrumentos de escrita; tintas
e recargas, conjuntos para secretária; livros para escrever; calendários, blocos de notas,
indexes, capas (artigos de papelaria), ficheiros (artigos de escritório), cartões de aviso (artigos de papelaria); papel para escrever, envelopes, cartões de index (artigos de papelaria);
cartões-de-visita; blocos de anotações; canetas (material de escritório), lápis, suportes para
canetas e lápis, pisa-papéis, diários, capas para diários; tinteiros, carteiras para passaportes, carteiras para livros de cheques, capas para livros de cheques, estojos para canetas e lápis; carteiras e estojos para documentos, álbuns, anteparos para livros; aparos para caneta,
molas para dinheiro.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090433

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION

地址 Endereço

:

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, 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

:

Aspiradores eléctricos; aspiradores automáticos eléctricos (autopropulsores), nomeadamente, robôs para a manutenção domésticos; aspiradores automáticos eléctricos (autopropulsores), nomeadamente, robôs para uso comercial; aspiradores automáticos eléctricos
(autopropulsores), nomeadamente, robôs para limpeza de módulos de células solar; máquinas para lavar roupas eléctricas; elevadores; batedeiras eléctricas para uso doméstico; misturadoras eléctricas para uso doméstico; máquinas de sumo de baixa velocidade para uso
doméstico; espremedores de fruta eléctricos para uso doméstico; máquinas para lavar loiça
para uso doméstico e comercial; processadores para alimentos eléctricos; máquinas para
picar alimentos eléctricos; máquinas para cortar carne; máquinas de picar carne.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Preto, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/090434

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION

地址 Endereço

:

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, 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

:

Fornos microondas; fornos eléctricos; ares condicionados para uso doméstico, comercial e
automóvel; ventoinhas eléctricas; ventoinhas de ventilação eléctrica; esquentadores eléctricos; purificadores do ar; frigoríficos; congelador; arcas frigoríficas; exaustores de cozinha;
fogões eléctricos; fornos a vapor superaquecidos; fornos a vapor superaquecidos que tem
uma função de microondas; torradeiras eléctricas; fornos para torradas eléctricas; grelhadores eléctricos; aquecimento por indução de placas de aquecimento de cozinha; fogão
e gaveta de microondas; gavetas de aquecimento eléctrico; panelas eléctricas para arroz;
geradores de iões para uso doméstico, comercial e automóvel; aparelhos de geradores de
iões automático eléctrico (autopropulsores); geradores de iões para capacetes, limpadores
de capacetes; secadores de cabelo; secadores de cabelo tendo funções de geração de iões;
aparelhos de vapor para o rosto eléctricos tendo funções de geração de ião; aparelhos para
o rosto eléctricos tendo funções de geração de ião; aparelhos e instrumentos de iluminação
de emissão de diode; aparelhos e instrumentos de iluminação; iluminação pública; iluminação pública tendo módulos de células solar; desumidificadores; humidificadores; purificadores de água; distribuidores de água eléctrica; termos eléctricos; vitrinas expositoras congeladoras ou refrigeradoras; chaleiras eléctricas; aquecedores de água eléctricos; aparelhos
de chuveiro eléctrico consistindo de aquecedores de água e cabeças de chuveiro; aparelhos
de chuveiro eléctrico consistindo de aquecedores de água, um cabeças de chuveiro e uma
bomba; chuveiros para a casa de banho; aparelhos de aquecimento e secagem eléctricos
para a casa de banho eléctrico; aparelhos de secagem para a casa de banho; aparelhos de
aquecimento a gás e secagem para a casa de banho; aparelhos de secagem do gás para a
casa de banho; vaporizadores eléctricos; máquinas de café eléctricas; máquinas para fazer
sanduíches eléctricas; fritadeiras eléctricas; utensílios eléctricos para fazer sopa; utensílios
eléctricos para fazer iogurte; máquinas para fazer pão; máquinas para fazer chá eléctrico;
urnas eléctricas, geração de ião pequena para fins de beleza; humidificadores tipo de secretária para fins de beleza; aparelhos de geração de ião e de vapor tendo sistemas de iluminação LED para cabeceira; aparelhos de iões e de geração de névoa para fins de beleza;
aparelhos de geração de ião e de vapor para fins de beleza; máquinas de secar roupa/roupa
de cama eléctricos para fins doméstico; aparelhos e instalações de secagem tendo funções
de geração de iões.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Preto, branco e vermelho.

[210] 編號 N.º

:

N/090435

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION

:

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, 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

:

Aspiradores eléctricos; aspiradores automáticos eléctricos (autopropulsores), nomeadamente, robôs para a manutenção domésticos; aspiradores automáticos eléctricos (autopropulsores), nomeadamente, robôs para uso comercial; aspiradores automáticos eléctricos
(autopropulsores), nomeadamente, robôs para limpeza de módulos de células solar; máquinas para lavar roupas eléctricas; elevadores; batedeiras eléctricas para uso doméstico; misturadoras eléctricas para uso doméstico; máquinas de sumo de baixa velocidade para uso
doméstico; espremedores de fruta eléctricos para uso doméstico; máquinas para lavar loiça
para uso doméstico e comercial; processadores para alimentos eléctricos; máquinas para
picar alimentos eléctricos; máquinas para cortar carne; máquinas de picar carne.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090436

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION

地址 Endereço

:

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, 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

:

Fornos microondas; fornos eléctricos; ares condicionados para uso doméstico, comercial e
automóvel; ventoinhas eléctricas; ventoinhas de ventilação eléctrica; esquentadores eléctricos; purificadores do ar; frigoríficos; congelador; arcas frigoríficas; exaustores de cozinha;
fogões eléctricos; fornos a vapor superaquecidos; fornos a vapor superaquecidos que tem
uma função de microondas; torradeiras eléctricas; fornos para torradas eléctricas; grelhadores eléctricos; aquecimento por indução de placas de aquecimento de cozinha; fogão
e gaveta de microondas; gavetas de aquecimento eléctrico; panelas eléctricas para arroz;
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geradores de iões para uso doméstico, comercial e automóvel; aparelhos de geradores de
iões automático eléctrico (autopropulsores); geradores de iões para capacetes, limpadores
de capacetes; secadores de cabelo; secadores de cabelo tendo funções de geração de iões;
aparelhos de vapor para o rosto eléctricos tendo funções de geração de ião; aparelhos para
o rosto eléctricos tendo funções de geração de ião; aparelhos e instrumentos de iluminação
de emissão de diode; aparelhos e instrumentos de iluminação; iluminação pública; iluminação pública tendo módulos de células solar; desumidificadores; humidificadores; purificadores de água; distribuidores de água eléctrica; termos eléctricos; vitrinas expositoras congeladoras ou refrigeradoras; chaleiras eléctricas; aquecedores de água eléctricos; aparelhos
de chuveiro eléctrico consistindo de aquecedores de água e cabeças de chuveiro; aparelhos
de chuveiro eléctrico consistindo de aquecedores de água, um cabeças de chuveiro e uma
bomba; chuveiros para a casa de banho; aparelhos de aquecimento e secagem eléctricos
para a casa de banho eléctrico; aparelhos de secagem para a casa de banho; aparelhos de
aquecimento a gás e secagem para a casa de banho; aparelhos de secagem do gás para a
casa de banho; vaporizadores eléctricos; máquinas de café eléctricas; máquinas para fazer
sanduíches eléctricas; fritadeiras eléctricas; utensílios eléctricos para fazer sopa; utensílios
eléctricos para fazer iogurte; máquinas para fazer pão; máquinas para fazer chá eléctrico;
urnas eléctricas, geração de ião pequena para fins de beleza; humidificadores tipo de secretária para fins de beleza; aparelhos de geração de ião e de vapor tendo sistemas de iluminação LED para cabeceira; aparelhos de iões e de geração de névoa para fins de beleza;
aparelhos de geração de ião e de vapor para fins de beleza; máquinas de secar roupa/ roupa
de cama eléctricos para fins doméstico; aparelhos e instalações de secagem tendo funções
de geração de iões.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090437

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION

地址 Endereço

:

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, 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

:

Aspiradores eléctricos; aspiradores automáticos eléctricos (autopropulsores), nomeadamente, robôs para a manutenção domésticos; aspiradores automáticos eléctricos (autopropulsores), nomeadamente, robôs para uso comercial; aspiradores automáticos eléctricos
(autopropulsores), nomeadamente, robôs para limpeza de módulos de células solar; máquinas para lavar roupas eléctricas; elevadores; batedeiras eléctricas para uso doméstico; misturadoras eléctricas para uso doméstico; máquinas de sumo de baixa velocidade para uso
doméstico; espremedores de fruta eléctricos para uso doméstico; máquinas para lavar loiça
para uso doméstico e comercial; processadores para alimentos eléctricos; máquinas para
picar alimentos eléctricos; máquinas para cortar carne; máquinas de picar carne.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090438

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION

地址 Endereço

:

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, 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

:

Fornos microondas; fornos eléctricos; ares condicionados para uso doméstico, comercial e
automóvel; ventoinhas eléctricas; ventoinhas de ventilação eléctrica; esquentadores eléctricos; purificadores do ar; frigoríficos; congelador; arcas frigoríficas; exaustores de cozinha;
fogões eléctricos; fornos a vapor superaquecidos; fornos a vapor superaquecidos que tem
uma função de microondas; torradeiras eléctricas; fornos para torradas eléctricas; grelhadores eléctricos; aquecimento por indução de placas de aquecimento de cozinha; fogão
e gaveta de microondas; gavetas de aquecimento eléctrico; panelas eléctricas para arroz;
geradores de iões para uso doméstico, comercial e automóvel; aparelhos de geradores de
iões automático eléctrico (autopropulsores); geradores de iões para capacetes, limpadores
de capacetes; secadores de cabelo; secadores de cabelo tendo funções de geração de iões;
aparelhos de vapor para o rosto eléctricos tendo funções de geração de ião; aparelhos para
o rosto eléctricos tendo funções de geração de ião; aparelhos e instrumentos de iluminação
de emissão de diode; aparelhos e instrumentos de iluminação; iluminação pública; iluminação pública tendo módulos de células solar; desumidificadores; humidificadores; purificadores de água; distribuidores de água eléctrica; termos eléctricos; vitrinas expositoras congeladoras ou refrigeradoras; chaleiras eléctricas; aquecedores de água eléctricos; aparelhos
de chuveiro eléctrico consistindo de aquecedores de água e cabeças de chuveiro; aparelhos
de chuveiro eléctrico consistindo de aquecedores de água, um cabeças de chuveiro e uma
bomba; chuveiros para a casa de banho; aparelhos de aquecimento e secagem eléctricos
para a casa de banho eléctrico; aparelhos de secagem para a casa de banho; aparelhos de
aquecimento a gás e secagem para a casa de banho; aparelhos de secagem do gás para a
casa de banho; vaporizadores eléctricos; máquinas de café eléctricas; máquinas para fazer
sanduíches eléctricas; fritadeiras eléctricas; utensílios eléctricos para fazer sopa; utensílios
eléctricos para fazer iogurte; máquinas para fazer pão; máquinas para fazer chá eléctrico;
urnas eléctricas, geração de ião pequena para fins de beleza; humidificadores tipo de secretária para fins de beleza; aparelhos de geração de ião e de vapor tendo sistemas de iluminação LED para cabeceira; aparelhos de iões e de geração de névoa para fins de beleza;
aparelhos de geração de ião e de vapor para fins de beleza; máquinas de secar roupa/roupa
de cama eléctricos para fins doméstico; aparelhos e instalações de secagem tendo funções
de geração de iões.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090440

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08
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[730] 申請人 Requerente

:

19753

SAWANOTSURU KABUSHIKI KAISHA (also trading as SAWANOTSURU CO.,
LTD.)

地址 Endereço

:

1-2, Shinzaike Minami-machi 5-chome Nada-ku, Kobe-shi Hyogo 657-0864 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

:

Licores Japoneses (em geral); licores Japoneses brancos (Shochu); sake; licores ocidentais
(em geral); bebidas de frutas alcoólicas; licores Chineses (em geral); licores tónicos espirituosos na classe 33.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090441

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/08

[730] 申請人 Requerente

:

澳門天龍衛星電視股份有限公司

地址 Endereço

:

澳門北京街246號澳門金融中心13樓L-M座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育，提供培訓，娛樂，文體活動。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

大紅色，深藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090442

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

北京慶豐包子鋪

地址 Endereço

:

中國北京市西城區新街口南大街178號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

咖啡；茶；糖果；麵包；包子；糕點；餡餅；穀類製品；麵粉製品；食用冰。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090443

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

北京慶豐包子鋪

地址 Endereço

:

中國北京市西城區新街口南大街178號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；商業管理和組織諮詢；商業調查；市場研究；組織商業或廣告展覽；組織商業或廣告交易
會；進出口代理；替他人推銷；人事管理諮詢；計算機數據庫信息系統化。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090444

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

北京慶豐包子鋪

地址 Endereço

:

中國北京市西城區新街口南大街178號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

備辦宴席；自助餐廳；餐廳；飯店；快餐館。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090445

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

香港網易互動娛樂有限公司
HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

地址 Endereço

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St. Sheung Wan, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

計算機；已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟體（已錄製）；視頻遊戲卡；電子出版物（可下
載）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機應用軟件；計算機遊戲軟件；網絡通訊設備；
光盤（音像）；動畫片；可下載的手機鈴音；可下載的音樂文件；可下載的影像文件；電話鈴音
（可下載）；唱片；遙控裝置；電影；電影用具及儀器電影膠片；電視機；有線電視系統；衛星電
視廣播接收器材。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090446

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

香港網易互動娛樂有限公司

19755

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED
地址 Endereço

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St. Sheung Wan, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

遊戲器具；遊戲機；自動和投幣啓動的遊戲機；視頻遊戲機；掌上型電子遊戲機；娛樂場用視
頻遊戲機；遊戲機控制器；遊戲用籌碼；魔術器械；電動遊藝車；遊樂場騎乘玩具；玩具；積木
（玩具）；室內遊戲玩具；玩具娃娃；玩具熊；飛盤（玩具）；長毛絨玩具；玩具車；國際跳棋；
國際象棋；國際象棋棋盤；跳棋棋盤；十五子棋；棋盤遊戲器具；麻將牌；紙牌；撲克牌；棋；象
棋；跳棋；圍棋；足球棋；檯球；啞鈴；電子靶；飛盤；游泳池（娛樂用品）；游泳圈；聖誕樹用裝
飾品（照明用物品和糖果除外）；釣魚竿；啦啦隊用指揮棒。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090447

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

香港網易互動娛樂有限公司
HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

地址 Endereço

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St. Sheung Wan, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

教育資訊；組織教育或娛樂競賽；出借書籍的圖書館；組織表演（演出）；在線電子書籍和雜誌
的出版；電子桌面排版；提供在線電子出版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；廣播和電視
節目製作；演出製作；娛樂；演出；娛樂信息（消遣）；在計算機網路上提供在線遊戲；文字出版
（廣告宣傳材料除外）；圖書出版（廣告宣傳冊除外）；書籍出版；除廣告以外的版面設計；表演
製作；節目製作；電視文娛節目；電影放映；電影劇本編寫；音樂製作；翻譯；電影外語配音；電
影膠片的分配（發行）；原文稿撰寫（廣告稿除外）；提供娛樂設施；娛樂信息；現場表演；遊樂
園；遊戲器具出租；電影製作及發行；電影膠片出租；電影攝影場出租；動畫製作；動畫出版。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090448

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

香港網易互動娛樂有限公司
HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

地址 Endereço

:

香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓
1/F Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St. Sheung Wan, Hong Kong
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國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

計算機編程；計算機軟體設計；計算機軟件更新；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；託管計算機站（網站）；計算機軟件安裝；計算機程序和數據的數據轉換
（非有形轉換）；提供互聯網搜尋引擎；軟件運營服務；計算機軟件諮詢；計算機系統遠端監
控；網站設計諮詢；信息技術諮詢服務；網絡服務器出租；電腦動畫製作；電腦動畫設計。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090450

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

McDonald’s International Property Company, Ltd.

地址 Endereço

:

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de restauração (alimentação).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090451

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

上海復星醫藥（集團）股份有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市普陀區曹楊路510號9樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告、實業經營、實業管理、辦公事務、替他人推銷、特許經營的商業管理、為零售目的在通訊
媒體上展示商品、代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷及商情之提
供、商業管理、商業行政、辦公室職能、張貼廣告、戶外廣告、貨物展出、廣告宣傳、電視廣告、
電視商業廣告、商業櫥窗佈置、數據通訊網絡上的在線廣告。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色。

[210] 編號 N.º

:

N/090452

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10
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[730] 申請人 Requerente

:

上海復星醫藥（集團）股份有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市普陀區曹楊路510號9樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

40

[511]

服務 Serviços

:

藥材加工、化學試劑加工和處理。

[540] 商標 Marca

19757

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色。

[210] 編號 N.º

:

N/090453

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

上海復星醫藥（集團）股份有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市普陀區曹楊路510號9樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告、實業經營、實業管理、辦公事務、替他人推銷、特許經營的商業管理、為零售目的在通訊
媒體上展示商品、代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷及商情之提
供、商業管理、商業行政、辦公室職能、張貼廣告、戶外廣告、貨物展出、廣告宣傳、電視廣告、
電視商業廣告、商業櫥窗佈置、數據通訊網絡上的在線廣告。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色。

[210] 編號 N.º

:

N/090454

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

上海復星醫藥（集團）股份有限公司

地址 Endereço

:

中國上海市普陀區曹楊路510號9樓

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

40

[511]

服務 Serviços

:

藥材加工、化學試劑加工和處理。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

藍色。

[210] 編號 N.º

:

N/090460

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

地址 Endereço

:

38th 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

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Reparação, manutenção, limpeza, e tratamento de metais preciosos e suas ligas e artigos
em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria
e instrumentos cronométricos, relógios de parede e de mesa, relógios; serviço de re-montagem de jóias; serviços de assessoria relacionados com os supra mencionados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090461

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

地址 Endereço

:

38th 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.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

40

[511]

服務 Serviços

:

Revestimentos de artigos de metais e jóias, cromar, chapeamento de cromo, galvanização,
folheamento de ouro, chapeamento de ouro de metais; lapidação de diamantes, jades,
gemas e pedras preciosas e semi-preciosas; esmaltagem, gravação e gravura a água-forte
de pedras preciosas e semi-preciosas, diamantes, jóias, relojoaria e instrumentos cronométricos, e artigos de metais; polimento de metais; personalizado execução de artigos de
joalharia, e artigos de metais preciosos ou em plaqué dos mesmos; serviços de aconselhamento relacionados com todos os serviços supra mencionados; processamento de artigos de
joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis,
safiras, esmeraldas, e artigos revestidos ou feito com metais preciosos ou suas ligas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090462

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

地址 Endereço

:

38th 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.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Decoração de artigos de joalharia; decoração de embalagem para artigos de joalharia,
pedras preciosas e pedras semi-preciosas e relógios; autenticação de artigos de joalharia,
metais preciosos, diamantes, pedras preciosas e pedras semi-preciosas, relógios, relojoaria
e instrumentos cronométricos, relógios de parede e mesa e obras de arte; serviços de gemologia; certificação de qualidade de diamantes, pedras preciosas e semi-preciosas, artigos de
joalharia, relógios, minerais e gemas; serviços de consultoria profissional de informação,
assessoria, e pesquisa e análise relacionados com artigos de joalharia, metais preciosos, pedras preciosas e semi-preciosas, diamantes, minerais, gemas e relógios.
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[540] 商標 Marca

:

19759

[210] 編號 N.º

:

N/090463

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

地址 Endereço

:

38th 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.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

37

[511]

服務 Serviços

:

Reparação, manutenção, limpeza, e tratamento de metais preciosos e suas ligas e artigos
em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, relojoaria
e instrumentos cronométricos, relógios de parede e de mesa, relógios; serviço de re-montagem de jóias; serviços de assessoria relacionados com os supra mencionados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090464

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

地址 Endereço

:

38th 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.

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

40

[511]

服務 Serviços

:

Revestimentos de artigos de metais e jóias, cromar, chapeamento de cromo, galvanização,
folheamento de ouro, chapeamento de ouro de metais; lapidação de diamantes, jades,
gemas e pedras preciosas e semi-preciosas; esmaltagem, gravação e gravura a água-forte
de pedras preciosas e semi-preciosas, diamantes, jóias, relojoaria e instrumentos cronométricos, e artigos de metais; polimento de metais; personalizado execução de artigos de
joalharia, e artigos de metais preciosos ou em plaqué dos mesmos; serviços de aconselhamento relacionados com todos os serviços supra mencionados; processamento de artigos de
joalharia, pedras preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, pérolas, jades, diamantes, rubis,
safiras, esmeraldas, e artigos revestidos ou feito com metais preciosos ou suas ligas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090465

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

地址 Endereço

:

38th 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

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Decoração de artigos de joalharia; decoração de embalagem para artigos de joalharia,
pedras preciosas e pedras semi-preciosas e relógios; autenticação de artigos de joalharia,
metais preciosos, diamantes, pedras preciosas e pedras semi-preciosas, relógios, relojoaria
e instrumentos cronométricos, relógios de parede e mesa e obras de arte; serviços de gemologia; certificação de qualidade de diamantes, pedras preciosas e semi-preciosas, artigos de
joalharia, relógios, minerais e gemas; serviços de consultoria profissional de informação,
assessoria, e pesquisa e análise relacionados com artigos de joalharia, metais preciosos, pedras preciosas e semi-preciosas, diamantes, minerais, gemas e relógios.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090466

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

Descente, Ltd.

地址 Endereço

:

11-3, Dogashiba 1-chome, Tennoji-ku, Osaka-City, Osaka 543-8921, 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

:

Óculos anti-reflexo; aparelhos de respiração para natação subaquática; binóculos; armários
para altifalantes; máquinas de calcular; câmaras de vídeo; câmaras (fotografia); leitores de
cassettes; fitas para telemóveis; cronógrafos (aparelhos para registo de tempo); molas para
o nariz para mergulhadores e nadadores; relógios de ponto (dispositivos de gravação de
tempo); leitores de discos compactos; discos compactos de áudio e vídeo; discos compactos
(memória apenas de leitura); bússolas direccionais; lentes de contacto; recipientes para lentes de contacto; contadores; molduras digitais; aparelhos de medida de distância; aparelhos
de gravação de distância; máscaras para mergulhadores; fatos para mergulho; apitos para
chamar os cães; leitores de DVD; tampões para as orelhas para mergulhadores; auriculares; estojos de óculos; correntes para óculos; cordões para óculos; armações para óculos;
instrumentos oculares; utensílios contendo instrumentos oculares; instrumentos oculares
contendo binóculos; cronómetros para cozer ovos (ampulhetas para areia); sistema de posicionamento global; óculos protectores para desporto; conjunto sem utilizar as mãos para
telefones; auscultadores; capacetes; capacetes para desportos; capacetes para equitação;
buzina para altifalantes; ampulhetas; higrómetros; indicadores de velocidade; indicadores
de nível de água; lanternas de ópticos; cintos de salvação; coletes de salvação; aparelhos e
equipamento salva-vidas; altifalantes; cassetes magnéticas; bússolas marinhos; máscaras
protectoras; leitores de MP3; dispositivos de medição, eléctrico; megafones; microfones; tapetes para ratos; pedómetros; lunetas; estojos para lunetas; correntes para lunetas; cordões
para lunetas; armações para lunetas; reprodutores de médias portáteis; telefones portáteis;
rádios; receptores de áudio e vídeo; aparelhos de telefone; gira-discos; aparelhos de gravação de som; suportes de gravação de som; discos de gravação de som; tiras de gravações de
som; reprodução de som; aparelhos de transmissão de som; lentes para óculos; óculos de
sol; gravadores de cassettes; telescópios; indicadores de temperatura; trípodes para câmaras; unidades flash de USB; vídeo fitas em branco; pagers de rádio; vídeo cassettes gravados
(além da música); cassetes de vídeo de música gravados; gravadores de vídeo; transmissor e
receptor radiofónico portátil (walkie-talkies); óculos para desporto; aparelhos para gravação/transmissão ou reprodução de som ou de imagens.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090467

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

Shimano, Inc

:

3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, Japan

地址 Endereço

19761

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

:

Sapatos e botas, em especial sapatos para andar de bicicleta, sapatos para pesca, botas de
borracha para pesca; vestuário, em especial vestuário para desporto, vestuário para ciclistas, vestuário para pesca, vestuário para ginásticas, vestuário exterior, vestuário para
protecção da chuva, gabardinas, fatos para chuva, bonés, luvas, meias, camisas, jaquetas,
camisolas de malha, coletes para pesca, calças, collants e roupa interior.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090468

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

7-ELEVEN, INC.

:

One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 1000, Dallas, Texas 75201, United States of Ame-

地址 Endereço

rica
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 vendas a retalho em linha de alimentos e bebidas, produtos para os cuidados
pessoais, produtos de beleza e para a saúde, produtos medicinais e de primeiros socorros,
produtos de limpeza para uso doméstico, produtos para limpeza e manutenção de veículos automóveis, gasolina, produtos alimentares e produtos para os cuidados dos animais e
estimação, artigos de papelaria e material de escritório, produtos e acessórios de tabaco,
produtos de telecomunicações, dispositivos e acessórios pessoais electrónicos, suportes
electrónicos, baterias, lanternas, artigos de óptica, artigos de vestuário, chapéus-de-chuva,
hardware e artigos de retrosaria, brinquedos, artigos de desporto, envoltórios para presentes, livros, mapas, revistas e jornais; serviços de comércio electrónico; serviços de encomenda postal através de um catálogo; exposição de produtos em meios de comunicação
para fins de venda a retalho; serviços de compras on-line; fornecimento de informações sobre produtos e de informações sobre compras aos consumidores; prestação de serviços de
encomenda electrónicos; serviços de publicidade e de informações de negócios fornecidos
on-line a partir de uma base de dados informática ou da Internet; serviços de centros comerciais na Internet; serviços de venda a retalho e de grandes armazéns de venda a retalho
na Internet; franchising, nomeadamente, prestação de assistência em gestão de negócios no
estabelecimento e exploração de lojas de conveniência de comércio retalhista; serviços de
gestão de negócios; publicidade; administração de negócios comerciais; trabalhos de escritório; e serviços de comercialização de produtos.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Reivindica as cores vermelha, verde e laranja tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º

:

N/090469

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD

地址 Endereço

:

1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; jogos com bónus e «feature games» para o supra citado; e peças sobressalentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090470

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

FMTM Distribution Ltd

地址 Endereço

:

3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Metais preciosos; ligas de metais preciosos; instrumentos de relojoaria, relógios; instrumentos cronométricos; cronógrafos (relógios); cronómetros; aparelhos para cronometragem de
provas desportivas (cronómetros); relógios de mesa e de parede; mecanismos para relógios
e relógios de mesa e de parede; correias para relógios; pulseiras para relógios; componentes
para relógios e relógios de mesa e de parede; fivelas para pulseiras de relógios; coroas para
relógios; caixas para relógios (componentes); molas de relógios; mostradores para relógios
de mesa e de parede e relojoaria; ponteiros para relógios e relógios de mesa e de parede;
vidros para relógios; peças e acessórios para relógios; estojos para relógios e relógios de
mesa e de parede; estojos para a exibição de relógios (apresentação); caixas para relógios;
caixas para relógios de mesa e de parede; pedras preciosas; pedras semipreciosas; diamantes; imitações de pedras preciosas; artigos de joalharia; artigos de bijuteria semipreciosos;
ornamentos de joalharia; artigos de bijutaria; estojos para jóias [cofres]; caixas de joalharia; estojos de joalharia em metais preciosos; alfinetes de gravata; botões de punho; porta-chaves; caixas para botões de punho; caixas para alfinetes de gravata; caixas para porta-chaves (cofres); estojos para a exibição de jóias, botões de punho, e alfinetes de gravata;
caixas e estojos de apresentação adaptados a conter e a transportar relógios; caixas e estojos de apresentação adaptados a conter e a transportar artigos de joalharia; estojos de apresentação e estojos adaptados a conter e a transportar botões de punho, alfinetes de gravata
e porta-chaves.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090471

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

FMTM Distribution Ltd

地址 Endereço

:

3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

19763

Metais preciosos; ligas de metais preciosos; instrumentos de relojoaria, relógios; instrumentos cronométricos; cronógrafos (relógios); cronómetros; aparelhos para cronometragem de
provas desportivas (cronómetros); relógios de mesa e de parede; mecanismos para relógios
e relógios de mesa e de parede; correias para relógios; pulseiras para relógios; componentes
para relógios e relógios de mesa e de parede; fivelas para pulseiras de relógios; coroas para
relógios; caixas para relógios (componentes); molas de relógios; mostradores para relógios
de mesa e de parede e relojoaria; ponteiros para relógios e relógios de mesa e de parede;
vidros para relógios; peças e acessórios para relógios; estojos para relógios e relógios de
mesa e de parede; estojos para a exibição de relógios (apresentação); caixas para relógios;
caixas para relógios de mesa e de parede; pedras preciosas; pedras semipreciosas; diamantes; imitações de pedras preciosas; artigos de joalharia; artigos de bijuteria semipreciosos;
ornamentos de joalharia; artigos de bijutaria; estojos para jóias [cofres]; caixas de joalharia; estojos de joalharia em metais preciosos; alfinetes de gravata; botões de punho; porta-chaves; caixas para botões de punho; caixas para alfinetes de gravata; caixas para porta-chaves (cofres); estojos para a exibição de jóias, botões de punho, e alfinetes de gravata;
caixas e estojos de apresentação adaptados a conter e a transportar relógios; caixas e estojos de apresentação adaptados a conter e a transportar artigos de joalharia; estojos de apresentação e estojos adaptados a conter e a transportar botões de punho, alfinetes de gravata
e porta-chaves.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090472

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

FMTM Distribution Ltd

地址 Endereço

:

3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Metais preciosos; ligas de metais preciosos; instrumentos de relojoaria, relógios; instrumentos cronométricos; cronógrafos (relógios); cronómetros; aparelhos para cronometragem de
provas desportivas (cronómetros); relógios de mesa e de parede; mecanismos para relógios
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e relógios de mesa e de parede; correias para relógios; pulseiras para relógios; componentes
para relógios e relógios de mesa e de parede; fivelas para pulseiras de relógios; coroas para
relógios; caixas para relógios (componentes); molas de relógios; mostradores para relógios
de mesa e de parede e relojoaria; ponteiros para relógios e relógios de mesa e de parede;
vidros para relógios; peças e acessórios para relógios; estojos para relógios e relógios de
mesa e de parede; estojos para a exibição de relógios (apresentação); caixas para relógios;
caixas para relógios de mesa e de parede; pedras preciosas; pedras semipreciosas; diamantes; imitações de pedras preciosas; artigos de joalharia; artigos de bijuteria semipreciosos;
ornamentos de joalharia; artigos de bijutaria; estojos para jóias [cofres]; caixas de joalharia; estojos de joalharia em metais preciosos; alfinetes de gravata; botões de punho; porta-chaves; caixas para botões de punho; caixas para alfinetes de gravata; caixas para porta-chaves (cofres); estojos para a exibição de jóias, botões de punho, e alfinetes de gravata;
caixas e estojos de apresentação adaptados a conter e a transportar relógios; caixas e estojos de apresentação adaptados a conter e a transportar artigos de joalharia; estojos de apresentação e estojos adaptados a conter e a transportar botões de punho, alfinetes de gravata
e porta-chaves.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090473

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/10

[730] 申請人 Requerente

:

FMTM Distribution Ltd

地址 Endereço

:

3A and 3B, Isle of Man Freeport, Ballasalla IM9 2AP, Isle of Man, United Kingdom

國籍 Nacionalidade

:

大不列顛 Britânica

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Metais preciosos; ligas de metais preciosos; instrumentos de relojoaria, relógios; instrumentos cronométricos; cronógrafos (relógios); cronómetros; aparelhos para cronometragem de
provas desportivas (cronómetros); relógios de mesa e de parede; mecanismos para relógios
e relógios de mesa e de parede; correias para relógios; pulseiras para relógios; componentes
para relógios e relógios de mesa e de parede; fivelas para pulseiras de relógios; coroas para
relógios; caixas para relógios (componentes); molas de relógios; mostradores para relógios
de mesa e de parede e relojoaria; ponteiros para relógios e relógios de mesa e de parede; vidros para relógios; peças e acessórios para relógios; estojos para relógios e relógios de mesa
e de parede; estojos para a exibição de relógios (apresentação); caixas para relógios; caixas
para relógios de mesa e de parede; pedras preciosas; pedras semipreciosas; diamantes; imitações de pedras preciosas; artigos de joalharia; artigos de bijuteria semipreciosos; ornamentos de joalharia; artigos de bijutaria; estojos para jóias [cofres]; caixas de joalharia; estojos de joalharia em metais preciosos; alfinetes de gravata; botões de punho; porta-chaves;
caixas para botões de punho; caixas para alfinetes de gravata; caixas para porta-chaves (cofres); caixas e estojos de apresentação adaptados a conter e a transportar relógios; estojos
de apresentação e estojos adaptados a conter e a transportar artigos de joalharia; estojos
de apresentação e estojos adaptados a conter e a transportar botões de punho, alfinetes de
gravata e porta-chaves.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090488

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

順軒餐飲管理（集團）有限公司

地址 Endereço

:

澳門佛山街17至75號新建業商業中心13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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

餐飲。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

專色金（pantone 872C），黑色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090489

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

順軒餐飲管理（集團）有限公司

地址 Endereço

:

澳門佛山街17至75號新建業商業中心13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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

餐飲。

[540] 商標 Marca
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090490

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

M. TRADE HONG KONG LIMITED

地址 Endereço

:

17/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[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。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

灰色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/090498

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

通力科技（控股）有限公司

:

香港葵涌梨木道779號亞洲貿易中心30樓3,3A單元

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

TONY TECHNOLOGY (HOLDING) COMPANY LIMITED
地址 Endereço

Unit 3 & 3A 30/F Asia Trade Center 79 Lei Muk Road Kwai Chung NT, 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

:

蜂蜜；黃色糖漿；食品用蜂蜜；食用蜂膠；食用王漿；糖果；咖啡；冰激淩；蛋糕；肉餡餅；茶飲
料；醬菜；穀類製品；茶；食鹽；醋；比薩；甜食；果膠；凍酸奶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090499

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

通力科技（控股）有限公司
TONY TECHNOLOGY (HOLDING) COMPANY LIMITED

地址 Endereço

:

香港葵涌梨木道779號亞洲貿易中心30樓3,3A單元
Unit 3 & 3A 30/F Asia Trade Center 79 Lei Muk Road Kwai Chung NT, 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

:

蜂蜜；黃色糖漿；食品用蜂蜜；食用蜂膠；食用王漿；糖果；咖啡；冰激淩；蛋糕；肉餡餅；茶飲
料；醬菜；穀類製品；茶；食鹽；醋；比薩；甜食；果膠；凍酸奶。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090500

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

綠盾征信（北京）有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市西城區阜成門外大街2號1幢7層706

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

:

保險諮詢，發行信用卡，金融評估（保險、銀行、不動產），金融分析，與信用卡有關的調查，藝
術品估價，不動產估價，經紀，信託，典當經紀。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090501

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

綠盾征信（北京）有限公司

地址 Endereço

:

中國北京市西城區阜成門外大街2號1幢7層706

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

技術項目研究，質量體系認證，測量，工業品外觀設計，造型（工業品外觀設計），氣象信息，地
質調查，化學研究，計算機編程，提供互聯網搜索引擎。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090502

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

重慶奢雅投資有限公司

地址 Endereço

:

中國重慶市北部新區經開園湖雲街12號17幢1-1-附17號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；進出口代理；替他人推銷；市場營銷；職業介紹所；特許經營的商業管理；商業企業遷
移；尋找贊助；會計；複印服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090503

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

重慶奢雅投資有限公司

地址 Endereço

:

中國重慶市北部新區經開園湖雲街12號17幢1-1-附17號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

娛樂；書法服務；學校（教育）；為藝術家提供模特；書籍出版；組織文化或教育展覽；攝影；出
借書籍的圖書館；動物園服務；私人健身教練服務。

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

19768

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090504

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

重慶奢雅投資有限公司

地址 Endereço

:

中國重慶市北部新區經開園湖雲街12號17幢1-1-附17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

:

43

[511]

服務 Serviços

:

咖啡館；餐廳；飯店；酒吧服務；茶館；住所（旅館、供膳寄宿處）；為動物提供食宿；烹飪設備
出租；流動飲食供應；會議室出租。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090505

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

重慶奢雅投資有限公司

地址 Endereço

:

中國重慶市北部新區經開園湖雲街12號17幢1-1-附17號

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告；進出口代理；替他人推銷；市場營銷；職業介紹所；特許經營的商業管理；商業企業遷
移；尋找贊助；會計；複印服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090506

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

重慶奢雅投資有限公司

:

中國重慶市北部新區經開園湖雲街12號17幢1-1-附17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

:

41

[511]

服務 Serviços

:

娛樂；書法服務；學校（教育）；為藝術家提供模特；書籍出版；組織文化或教育展覽；攝影；出
借書籍的圖書館；動物園服務；私人健身教練服務。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090507

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

重慶奢雅投資有限公司

地址 Endereço

:

中國重慶市北部新區經開園湖雲街12號17幢1-1-附17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

:

咖啡館；餐廳；飯店；酒吧服務；茶館；住所（旅館、供膳寄宿處）；為動物提供食宿；烹飪設備
出租；流動飲食供應；會議室出租。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090508

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

丘昭鴻、丘燕玲、卓秀群、丘昭森、陳秀蓉以“我來也（丘兄弟）雞肉乾行”之名營業
Khue Jau Horng, Khue Yen Lin, Chok Siew Koon, Khue Jau Sam, Chin Keon Yock @ Chin
Siew Yoong trading as «Syarikat Kiew Brothers»

地址 Endereço

:

馬來西亞吉隆坡韓來吉路30號（郵編50000）
No. 30, Jalan Hang Lekir, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia

國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

火腿；熏肉；非活體家禽；肉類；濃肉汁；經保存處理的肉類；肉乾；肉鬆；肉脯；香腸；豬肉；豬
肉製品；非活體蝦；魚肉製品；醃肉；經保存處理的魚；魚肉乾；魚鬆；非活體野味；肉；魚；家
禽；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；奶製品；食
用油；油脂；牛肉清湯；肉湯；牛肉清湯湯料；魚子醬；豬肉食品；肉湯濃縮汁；湯；油炸丸子；魚
片；龍蝦（非活）；貝殼類動物（非活）；肝醬；鹽醃肉；製湯劑；食用豬油；牛肚；肝；魚製食品；
明蝦（非活）；醃製魚；醃臘肉；蝦（非活）；豆腐；鹽醃魚；海參（非活）；食用鳥窩；肉罐頭。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090509

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

丘昭鴻、丘燕玲、卓秀群、丘昭森、陳秀蓉以“我來也（丘兄弟）雞肉乾行”之名營業
Khue Jau Horng, Khue Yen Lin, Chok Siew Koon, Khue Jau Sam, Chin Keon Yock @ Chin
Siew Yoong trading as «Syarikat Kiew Brothers»

地址 Endereço

:

馬來西亞吉隆坡韓來吉路30號（郵編50000）
No. 30, Jalan Hang Lekir, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia

國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

漢堡包；熱狗；甜食；麵包；果子麵包；餅乾；曲奇餅乾；月餅；糕點；蛋糕；餡餅（點心）；肉派
餅；餡餅；三明治；調味肉汁；調味品；調味醬；調味料；香料；五香粉；咖啡；茶；可可；糖；米；
食用澱粉；西米；咖啡代用品；麵粉；穀類製品；糖果；冰製食品；蜂蜜；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；海藻（調味品）；食用芳香劑；麵包乾；
可可製品；肉桂（調味品）；咖喱粉（調味品）；巧克力；冰淇淋；薄烤餅；食品用香料（含醚和
香精油除外）；可食用的蛋糕飾品；辣椒粉；薑餅；小蛋糕（糕點）；蛋糕粉；糕點用粉；酥皮糕
點；薑（調味品）；冰淇淋凝結劑；麥芽糖；圓麵包；小圓麵包；胡椒（調味品）；調味醬油；果
餡餅；香草（香味調料）；肉餡餅；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲料；人造咖啡；食用糖果；醬菜
（調味品）；佐料（調味品）；醬油；春捲；茶飲料；乳蛋餅；豆醬（調味品）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090510

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

丘昭鴻、丘燕玲、卓秀群、丘昭森、陳秀蓉以“我來也（丘兄弟）雞肉乾行”之名營業
Khue Jau Horng, Khue Yen Lin, Chok Siew Koon, Khue Jau Sam, Chin Keon Yock @ Chin
Siew Yoong trading as «Syarikat Kiew Brothers»

地址 Endereço

:

馬來西亞吉隆坡韓來吉路30號（郵編50000）
No. 30, Jalan Hang Lekir, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia

國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

火腿；熏肉；非活體家禽；肉類；濃肉汁；經保存處理的肉類；肉乾；肉鬆；肉脯；香腸；豬肉；豬
肉製品；非活體蝦；魚肉製品；醃肉；經保存處理的魚；魚肉乾；魚鬆；非活體野味；肉；魚；家
禽；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；奶製品；食
用油；油脂；牛肉清湯；肉湯；牛肉清湯湯料；魚子醬；豬肉食品；肉湯濃縮汁；湯；油炸丸子；魚
片；龍蝦（非活）；貝殼類動物（非活）；肝醬；鹽醃肉；製湯劑；食用豬油；牛肚；肝；魚製食品；
明蝦（非活）；醃製魚；醃臘肉；蝦（非活）；豆腐；鹽醃魚；海參（非活）；食用鳥窩；肉罐頭。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090511

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

丘昭鴻、丘燕玲、卓秀群、丘昭森、陳秀蓉以“我來也（丘兄弟）雞肉乾行”之名營業

19771

Khue Jau Horng, Khue Yen Lin, Chok Siew Koon, Khue Jau Sam, Chin Keon Yock @ Chin
Siew Yoong trading as «Syarikat Kiew Brothers»
地址 Endereço

:

馬來西亞吉隆坡韓來吉路30號（郵編50000）
No. 30, Jalan Hang Lekir, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia

國籍 Nacionalidade

:

馬來西亞 Malaia

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

漢堡包；熱狗；甜食；麵包；果子麵包；餅乾；曲奇餅乾；月餅；糕點；蛋糕；餡餅（點心）；肉派
餅；餡餅；三明治；調味肉汁；調味品；調味醬；調味料；香料；五香粉；咖啡；茶；可可；糖；米；
食用澱粉；西米；咖啡代用品；麵粉；穀類製品；糖果；冰製食品；蜂蜜；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；海藻（調味品）；食用芳香劑；麵包乾；
可可製品；肉桂（調味品）；咖喱粉（調味品）；巧克力；冰淇淋；薄烤餅；食品用香料（含醚和
香精油除外）；可食用的蛋糕飾品；辣椒粉；薑餅；小蛋糕（糕點）；蛋糕粉；糕點用粉；酥皮糕
點；薑（調味品）；冰淇潹凝結劑；麥芽糖；圓麵包；小圓麵包；胡椒（調味品）；調味醬油；果
餡餅；香草（香味調料）；肉餡餅；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲料；人造咖啡；食用糖果；醬菜
（調味品）；佐料（調味品）；醬油；春捲；茶飲料；乳蛋餅；豆醬（調味品）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090512

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

SHUN FENG INTERNATIONAL DEVELOP CO., LTD.

地址 Endereço

:

1F., No.6, Ln. 120, Ziqiang 3rd Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

去角質霜，卸妝劑，潤膚液，敷面霜，身體乳，減肥霜，防曬乳液，化妝製劑，美容面膜，化妝品，
護膚用化妝劑，增白霜，脫毛劑，防曬劑，粉刺霜，減肥用化妝品，防皺霜，去斑霜，皮膚保養精
華液。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090514

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

Zinnia Profit Company Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

不屬別類的皮革和人造皮革及其製品；毛皮；箱子及旅行袋；傘；手杖；晚上用袋；挎包；個人衛
生物品用盒；記事盒；文件夾；鐵頭登山杖；登山杖；登山用手杖；動物皮；錢包；手杖座；書包；
卡片盒；皮製帽盒；皮帽盒；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮革工具袋（空的）；傘套；背包；女
用陽傘；傘柄；錢包；小皮夾；帶輪購物袋；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）；包裝用皮革封套；包裝用皮袋；公
文包；旅行用具（皮件）；旅行包（箱）；皮革或皮革板製盒；鏈式網眼錢包；皮箱或皮紙板箱；
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；鑰匙盒（皮製）；購
物網袋；購物網袋；衣箱；皮製傢俱套；皮製傢俱罩；運動包。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090515

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

Zinnia Profit Company Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, 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

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；鞋；帽；衣服汗襯；短外套；長袍；腰帶；短裙；針織外套；針織襯衣；大衣；套頭衫；禦寒
物；襯衫；半截裙；運動制服；棉外套；西服；泳衣；吊褲帶；褲子；襪褲；風雨衣；牛仔褲；針織
外套；訓練服；夜穿襯衫；女士用內穿襯衣；短裙；露指手套；腕帶；腰部用帶；頸部蝴蝶結；長
披肩；女士襪子；針織內褲；外穿服裝；無領針織襯衣；長襪；吸汗長襪；長襪後跟；貝雷帽；工
裝褲；工作服；長皮毛圍巾（披肩）；襪；靴；半統靴；短褲；衣服吊帶；背帶；繫帶靴子；衣領（衣
服）披肩；女用背心；短褲；短內褲；室內便帽；內衣；襯衣；亞麻布服裝品；風帽；披肩；晨衣；
睡袍；絨衣；短襪；鞋內底；襯恤；女式無袖胸衣；帽子；可拆的衣領；緊身衣褲；吸汗內衣；胸
衣；套服；成品衣；耳套；領帶；高統靴；馬褲（穿著）；外套；手套；圍巾；服裝綬帶；針織服裝；
女用短毛皮披肩；足球鞋；大禮帽；華達呢（服裝）；緊身胸衣；套鞋；高統橡膠套鞋；上衣；防
水服；裙子；背心；運動衫；圍裙；皮手籠；連指手套；拖鞋；皮製長外衣；服裝口袋；睡衣；睡衣
褲；連衣裙；涼鞋；內褲；乳罩；輕便大衣；寬外袍；制服；呢絨夾克（衣服）；面紗；游泳褲；比
基尼泳衣；浴衣；運動鞋；頭帶；帶兜帽的風雪大衣；襯裙，班丹納方綢（圍脖兒）；仿皮服裝；皮
製服裝；皮衣；披巾；T恤衫；頭巾；愛斯科式領帶；西服袋巾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090516

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

Zinnia Profit Company Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, 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

:

與服裝、鞋、帽，雨傘，所有物料製的腰帶，所有種類及所有物料製的袋，皮革及人造皮革製
品，珠寶及裝飾品，潮流配件，鐘錶及計時儀器，香料品，精油，化妝品有關的批發、零售及經
銷服務，透過電腦及/或電子媒體的家居購物，透過郵寄訂購，促銷服務，樣品/廣告材料分發代
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理行，為第三人作宣傳及市場營銷，張貼廣告，戶外廣告，進出口代理；商業管理和組織諮詢，
商業管理諮詢；直接郵件廣告，廣告，廣告宣傳，無線電商業廣告，電視廣告，電視商業廣告，
商業專業諮詢；組織商業或廣告展覽，替他人推銷，通過郵購定單進行的廣告宣傳，組織商業
或廣告交易會；計算機網絡上的在線廣告，替他人採購（替其他企業購買商品或服務），為零售
目的在通訊媒體上展示商品，特許經營的商業管理。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090517

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

Zinnia Profit Company Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, 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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

不屬別類的皮革和人造皮革及其製品；毛皮；箱子及旅行袋；傘；手杖；晚上用袋；挎包；個人衛
生物品用盒；記事盒；文件夾；鐵頭登山杖；登山杖；登山用手杖；動物皮；錢包；手杖座；書包；
卡片盒；皮製帽盒；皮帽盒；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮革工具袋（空的）；傘套；背包；女
用陽傘；傘柄；錢包；小皮夾；帶輪購物袋；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）；包裝用皮革封套；包裝用皮袋；公
文包；旅行用具（皮件）；旅行包（箱）；皮革或皮革板製盒；鏈式網眼錢包；皮箱或皮紙板箱；
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；鑰匙盒（皮製）；購
物網袋；購物網袋；衣箱；皮製傢俱套；皮製傢俱罩；運動包。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090518

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

Zinnia Profit Company Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, 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

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；鞋；帽；衣服汗襯；短外套；長袍；腰帶；短裙；針織外套；針織襯衣；大衣；套頭衫；禦寒
物；襯衫；半截裙；運動制服；棉外套；西服；泳衣；吊褲帶；褲子；襪褲；風雨衣；牛仔褲；針織
外套；訓練服；夜穿襯衫；女士用內穿襯衣；短裙；露指手套；腕帶；腰部用帶；頸部蝴蝶結；長
披肩；女士襪子；針織內褲；外穿服裝；無領針織襯衣；長襪；吸汗長襪；長襪後跟；貝雷帽；工
裝褲；工作服；長皮毛圍巾（披肩）；襪；靴；半統靴；短褲；衣服吊帶；背帶；繫帶靴子；衣領（衣
服）披肩；女用背心；短褲；短內褲；室內便帽；內衣；襯衣；亞麻布服裝品；風帽；披肩；晨衣；
睡袍；絨衣；短襪；鞋內底；襯恤；女式無袖胸衣；帽子；可拆的衣領；緊身衣褲；吸汗內衣；胸
衣；套服；成品衣；耳套；領帶；高統靴；馬褲（穿著）；外套；手套；圍巾；服裝綬帶；針織服裝；
女用短毛皮披肩；足球鞋；大禮帽；華達呢（服裝）；緊身胸衣；套鞋；高統橡膠套鞋；上衣；防
水服；裙子；背心；運動衫；圍裙；皮手籠；連指手套；拖鞋；皮製長外衣；服裝口袋；睡衣；睡衣
褲；連衣裙；涼鞋；內褲；乳罩；輕便大衣；寬外袍；制服；呢絨夾克（衣服）；面紗；游泳褲；比
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基尼泳衣；浴衣；運動鞋；頭帶；帶兜帽的風雪大衣；襯裙，班丹納方綢（圍脖兒）；仿皮服裝；皮
製服裝；皮衣；披巾；T恤衫；頭巾；愛斯科式領帶；西服袋巾。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090519

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

Zinnia Profit Company Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, 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

:

與服裝、鞋、帽，雨傘，所有物料製的腰帶，所有種類及所有物料製的袋，皮革及人造皮革製
品，珠寶及裝飾品，潮流配件，鐘錶及計時儀器，香料品，精油，化妝品有關的批發、零售及經
銷服務，透過電腦及/或電子媒體的家居購物，透過郵寄訂購，促銷服務，樣品/廣告材料分發代
理行，為第三人作宣傳及市場營銷，張貼廣告，戶外廣告，進出口代理；商業管理和組織諮詢，
商業管理諮詢；直接郵件廣告，廣告，廣告宣傳，無線電商業廣告，電視廣告，電視商業廣告，
商業專業諮詢；組織商業或廣告展覽，替他人推銷，通過郵購定單進行的廣告宣傳，組織商業
或廣告交易會；計算機網絡上的在線廣告，替他人採購（替其他企業購買商品或服務），為零售
目的在通訊媒體上展示商品，特許經營的商業管理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090520

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

Zinnia Profit Company Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, 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

:

18

[511]

產品 Produtos

:

不屬別類的皮革和人造皮革及其製品；毛皮；箱子及旅行袋；傘；手杖；晚上用袋；挎包；個人衛
生物品用盒；記事盒；文件夾；鐵頭登山杖；登山杖；登山用手杖；動物皮；錢包；手杖座；書包；
卡片盒；皮製帽盒；皮帽盒；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮革工具袋（空的）；傘套；背包；女
用陽傘；傘柄；錢包；小皮夾；帶輪購物袋；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）；包裝用皮革封套；包裝用皮袋；公
文包；旅行用具（皮件）；旅行包（箱）；皮革或皮革板製盒；鏈式網眼錢包；皮箱或皮紙板箱；
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；鑰匙盒（皮製）；購
物網袋；購物網袋；衣箱；皮製傢俱套；皮製傢俱罩；運動包。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090521

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11
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[730] 申請人 Requerente

:

Zinnia Profit Company Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

19775

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；鞋；帽；衣服汗襯；短外套；長袍；腰帶；短裙；針織外套；針織襯衣；大衣；套頭衫；禦寒
物；襯衫；半截裙；運動制服；棉外套；西服；泳衣；吊褲帶；褲子；襪褲；風雨衣；牛仔褲；針織
外套；訓練服；夜穿襯衫；女士用內穿襯衣；短裙；露指手套；腕帶；腰部用帶；頸部蝴蝶結；長
披肩；女士襪子；針織內褲；外穿服裝；無領針織襯衣；長襪；吸汗長襪；長襪後跟；貝雷帽；工
裝褲；工作服；長皮毛圍巾（披肩）；襪；靴；半統靴；短褲；衣服吊帶；背帶；繫帶靴子；衣領（衣
服）披肩；女用背心；短褲；短內褲；室內便帽；內衣；襯衣；亞麻布服裝品；風帽；披肩；晨衣；
睡袍；絨衣；短襪；鞋內底；襯恤；女式無袖胸衣；帽子；可拆的衣領；緊身衣褲；吸汗內衣；胸
衣；套服；成品衣；耳套；領帶；高統靴；馬褲（穿著）；外套；手套；圍巾；服裝綬帶；針織服裝；
女用短毛皮披肩；足球鞋；大禮帽；華達呢（服裝）；緊身胸衣；套鞋；高統橡膠套鞋；上衣；防
水服；裙子；背心；運動衫；圍裙；皮手籠；連指手套；拖鞋；皮製長外衣；服裝口袋；睡衣；睡衣
褲；連衣裙；涼鞋；內褲；乳罩；輕便大衣；寬外袍；制服；呢絨夾克（衣服）；面紗；游泳褲；比
基尼泳衣；浴衣；運動鞋；頭帶；帶兜帽的風雪大衣；襯裙，班丹納方綢（圍脖兒）；仿皮服裝；皮
製服裝；皮衣；披巾；T恤衫；頭巾；愛斯科式領帶；西服袋巾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090522

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

Zinnia Profit Company Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, 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

:

與服裝、鞋、帽，雨傘，所有物料製的腰帶，所有種類及所有物料製的袋，皮革及人造皮革製
品，珠寶及裝飾品，潮流配件，鐘錶及計時儀器，香料品，精油，化妝品有關的批發、零售及經
銷服務，透過電腦及/或電子媒體的家居購物，透過郵寄訂購，促銷服務，樣品/廣告材料分發代
理行，為第三人作宣傳及市場營銷，張貼廣告，戶外廣告，進出口代理；商業管理和組織諮詢，
商業管理諮詢；直接郵件廣告，廣告，廣告宣傳，無線電商業廣告，電視廣告，電視商業廣告，
商業專業諮詢；組織商業或廣告展覽，替他人推銷，通過郵購定單進行的廣告宣傳，組織商業
或廣告交易會；計算機網絡上的在線廣告，替他人採購（替其他企業購買商品或服務），為零售
目的在通訊媒體上展示商品，特許經營的商業管理。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090523

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

Zinnia Profit Company Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

國籍 Nacionalidade

:

英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial
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[511]

類別 Classe

:

18

[511]

產品 Produtos

:

不屬別類的皮革和人造皮革及其製品；毛皮；箱子及旅行袋；傘；手杖；晚上用袋；挎包；個人衛
生物品用盒；記事盒；文件夾；鐵頭登山杖；登山杖；登山用手杖；動物皮；錢包；手杖座；書包；
卡片盒；皮製帽盒；皮帽盒；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣飾；皮革工具袋（空的）；傘套；背包；女
用陽傘；傘柄；錢包；小皮夾；帶輪購物袋；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）；包裝用皮革封套；包裝用皮袋；公
文包；旅行用具（皮件）；旅行包（箱）；皮革或皮革板製盒；鏈式網眼錢包；皮箱或皮紙板箱；
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；鑰匙盒（皮製）；購
物網袋；購物網袋；衣箱；皮製傢俱套；皮製傢俱罩；運動包。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090524

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

Zinnia Profit Company Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, 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

:

25

[511]

產品 Produtos

:

服裝；鞋；帽；衣服汗襯；短外套；長袍；腰帶；短裙；針織外套；針織襯衣；大衣；套頭衫；禦寒
物；襯衫；半截裙；運動制服；棉外套；西服；泳衣；吊褲帶；褲子；襪褲；風雨衣；牛仔褲；針織
外套；訓練服；夜穿襯衫；女士用內穿襯衣；短裙；露指手套；腕帶；腰部用帶；頸部蝴蝶結；長
披肩；女士襪子；針織內褲；外穿服裝；無領針織襯衣；長襪；吸汗長襪；長襪後跟；貝雷帽；工
裝褲；工作服；長皮毛圍巾（披肩）；襪；靴；半統靴；短褲；衣服吊帶；背帶；繫帶靴子；衣領（衣
服）披肩；女用背心；短褲；短內褲；室內便帽；內衣；襯衣；亞麻布服裝品；風帽；披肩；晨衣；
睡袍；絨衣；短襪；鞋內底；襯恤；女式無袖胸衣；帽子；可拆的衣領；緊身衣褲；吸汗內衣；胸
衣；套服；成品衣；耳套；領帶；高統靴；馬褲（穿著）；外套；手套；圍巾；服裝綬帶；針織服裝；
女用短毛皮披肩；足球鞋；大禮帽；華達呢（服裝）；緊身胸衣；套鞋；高統橡膠套鞋；上衣；防
水服；裙子；背心；運動衫；圍裙；皮手籠；連指手套；拖鞋；皮製長外衣；服裝口袋；睡衣；睡衣
褲；連衣裙；涼鞋；內褲；乳罩；輕便大衣；寬外袍；制服；呢絨夾克（衣服）；面紗；游泳褲；比
基尼泳衣；浴衣；運動鞋；頭帶；帶兜帽的風雪大衣；襯裙，班丹納方綢（圍脖兒）；仿皮服裝；皮
製服裝；皮衣；披巾；T恤衫；頭巾；愛斯科式領帶；西服袋巾。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090525

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

Zinnia Profit Company Limited

地址 Endereço

:

P.O. Box 3340, 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

:

與服裝、鞋、帽，雨傘，所有物料製的腰帶，所有種類及所有物料製的袋，皮革及人造皮革製
品，珠寶及裝飾品，潮流配件，鐘錶及計時儀器，香料品，精油，化妝品有關的批發、零售及經
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銷服務，透過電腦及/或電子媒體的家居購物，透過郵寄訂購，促銷服務，樣品/廣告材料分發代
理行，為第三人作宣傳及市場營銷，張貼廣告，戶外廣告，進出口代理；商業管理和組織諮詢，
商業管理諮詢；直接郵件廣告，廣告，廣告宣傳，無線電商業廣告，電視廣告，電視商業廣告，
商業專業諮詢；組織商業或廣告展覽，替他人推銷，通過郵購定單進行的廣告宣傳，組織商業
或廣告交易會；計算機網絡上的在線廣告，替他人採購（替其他企業購買商品或服務），為零售
目的在通訊媒體上展示商品，特許經營的商業管理。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090526

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[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

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para uso humano.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090527

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[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

:

5

[511]

產品 Produtos

:

Preparações farmacêuticas para uso humano.

da América

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090540

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

Cathay Pacific Airways Limited

:

8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 8 Scenic Road, Hong Kong International Airport,

地址 Endereço

Lantau, 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
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服務 Serviços

:
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Serviços de transporte aéreo; serviços de transporte aéreo de passageiros e de transporte
de carga aérea; serviços de turismo e agências de viagens para organização de viagens; serviços de pacotes de férias; provisão de informação turística; transporte e entrega de mercadorias; provisão de viagens grátis e com desconto; serviços de informações de viagens;
organização de excursões; serviços de reservas para viagens aéreas, através de comboio,
pelo mar e aluguer de automóveis; serviços de descarga de cargas; engradamento e entrega
de mercadorias transportadas por via aérea; serviços de despachantes de carga; embalagem
e armazenagem de mercadorias transportadas por via aérea; serviço de entrega de encomendas; transporte de viajantes; serviços de armazém; transporte de bagagem; serviços de
despachantes de carga e de passageiros de e para aeroportos; serviços de transporte e viagens fornecidos por companhias aéreas relacionados com esquema de passageiro frequente
e bónus para viajantes frequentes, incluindo embarque prioritário, check-in, serviços de
reservas e reservas de lugares; planeamento, reserva, venda de bilhetes e serviços de informação relacionado com viagens e transporte fornecidos através de meios electrónicos e
comunicação com clientes; actualização de viagens e serviços de clubes de viagem.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090541

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/11

[730] 申請人 Requerente

:

Cathay Pacific Airways Limited

:

8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 8 Scenic Road, Hong Kong International Airport,

地址 Endereço

Lantau, Hong Kong
國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de comidas e bebidas; restaurante, bar, cafés, cafetarias, salas de espera
(lounges), restaurante de sirva-se a si próprio e restaurante de buffet; serviços de infantários para cuidado de crianças; fornecimento de refeições; serviços para fornecimento de
comida e bebida em salas de espera nos aeroportos; serviços de alojamento temporário;
serviços de reservas para hotéis e acomodações de férias; arranjo de acomodações de férias; serviço de reserva e informações relacionado com hotéis; informações relacionadas
com hotéis.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090555

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12
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[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

19779

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de
ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação,
regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução
de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos,
DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados,
computadores; software informático; extintores de incêndio; software informático (descarregáveis); aplicação de software informático (descarregáveis); publicações electrónicas
(descarregáveis); aparelhos e software para gravação, transmissão e reprodução do som
e/ou imagens; software e programas informáticos gravados; aparelhos e instrumentos
ópticos; equipamentos ópticos de comunicação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090556

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

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; livros; filmes; boletins informativos; panfletos; folhetos; envelopes; cartazes;
álbuns para recortes de jornais; letreiros; blocos de apontamentos; publicações, boletins
respeitantes a informações sobre serviços médicos relacionados com a prevenção e cura de
cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090557

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

地址 Endereço
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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

:

25

[511]

產品 Produtos

:
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Vestuário, calçado, chapelaria; t-shirts; camisolas curtas; sapatos; chapéus; meias de vidro;
luvas (vestuário); lenços de pescoço e cabeça; cintos (vestuário).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090558

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; serviços de vendas a retalho on-line e serviços de lojas de venda a retalho; todos os serviços
acima referidos relacionadas com actividades de caridade ou relacionados com prevenção,
diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090559

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Angariação de fundos para obras de beneficência; colectas de caridade; organizações colectas de caridade; prestação de serviços de caridade em relação às actividades e eventos
de angariação de fundo via Internet; patrocínio financeiro; assuntos financeiros; assuntos
monetários; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090560

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.
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地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de transmissão via meios electrónicos; transferência electrónica de informações
sobre média electrónica; todos os serviços acima referidos relacionados com actividades de
caridade ou relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual;
fornecimento de acesso a bases de dados na Internet para criação e manutenção relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de informação no campo das telecomunicações relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090561

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de educação e formação em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento de
deficiência visual; serviços de entretenimento e educacionais relacionadas com actividades de caridade; organização e condução de seminários, conferências, reuniões de debate
(workshops), e eventos relacionadas com actividades de caridade; organização e condução
de seminários, conferências, reuniões de debate (workshops) para fins educacionais; fornecimento de informações on-line e publicação de livros e revistas relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de meios electrónicos
interactivos para instalações de entretenimento; promoção de consciencialização pública
da prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; serviços educacionais relacionados com telemedicina e informações médicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090562

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

[511]

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

42
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[511]

服務 Serviços

:
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Hospedagem de sítios na Internet ou em dispositivos de comunicações electrónicas sem
fios relacionados com serviços de caridade; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e
projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; concepção
e desenvolvimento de hardware e software informático; condução de pesquisas e estudos
relacionados com a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090563

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de serviços médicos, serviços de cirúrgicos, serviços de oftalmologista, serviços de cuidados com os olhos, serviços de telemedicina e serviços de informações médicas relacionados com a prevenção e cura de cegueira, e serviços de consultoria relacionados
com os mesmos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090564

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de
ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação,
regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução
de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos,
DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados,
computadores; software informático; extintores de incêndio; software informático (descarregáveis); aplicação de software informático (descarregáveis); publicações electrónicas
(descarregáveis); aparelhos e software para gravação, transmissão e reprodução do som
e/ou imagens; software e programas informáticos gravados; aparelhos e instrumentos
ópticos; equipamentos ópticos de comunicação.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090565

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

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; livros; filmes; boletins informativos; panfletos; folhetos; envelopes; cartazes;
álbuns para recortes de jornais; letreiros; blocos de apontamentos; publicações, boletins
respeitantes a informações sobre serviços médicos relacionados com a prevenção e cura de
cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090566

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; t-shirts; camisolas curtas; sapatos; chapéus; meias de vidro;
luvas (vestuário); lenços de pescoço e cabeça; cintos (vestuário).
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090567

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.
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地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; serviços de vendas a retalho on-line e serviços de lojas de venda a retalho; todos os serviços
acima referidos relacionadas com actividades de caridade ou relacionados com prevenção,
diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090568

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Angariação de fundos para obras de beneficência; colectas de caridade; organizações colectas de caridade; prestação de serviços de caridade em relação às actividades e eventos
de angariação de fundo via Internet; patrocínio financeiro; assuntos financeiros; assuntos
monetários; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090569

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

19785

Serviços de transmissão via meios electrónicos; transferência electrónica de informações
sobre média electrónica; todos os serviços acima referidos relacionados com actividades de
caridade ou relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual;
fornecimento de acesso a bases de dados na Internet para criação e manutenção relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de informação no campo das telecomunicações relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090570

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de educação e formação em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento de
deficiência visual; serviços de entretenimento e educacionais relacionadas com actividades de caridade; organização e condução de seminários, conferências, reuniões de debate
(workshops), e eventos relacionadas com actividades de caridade; organização e condução
de seminários, conferências, reuniões de debate (workshops) para fins educacionais; fornecimento de informações on-line e publicação de livros e revistas relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de meios electrónicos
interactivos para instalações de entretenimento; promoção de consciencialização pública
da prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; serviços educacionais relacionados com telemedicina e informações médicas.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090571

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Hospedagem de sítios na Internet ou em dispositivos de comunicações electrónicas sem
fios relacionados com serviços de caridade; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e
projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; concepção
e desenvolvimento de hardware e software informático; condução de pesquisas e estudos
relacionados com a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090572

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de serviços médicos, serviços de cirúrgicos, serviços de oftalmologista, serviços de cuidados com os olhos, serviços de telemedicina e serviços de informações médicas relacionados com a prevenção e cura de cegueira, e serviços de consultoria relacionados
com os mesmos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090573

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, 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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de
ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação,
regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução
de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos,
DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados,
computadores; software informático; extintores de incêndio; software informático (descarregáveis); aplicação de software informático (descarregáveis); publicações electrónicas
(descarregáveis); aparelhos e software para gravação, transmissão e reprodução do som
e/ou imagens; software e programas informáticos gravados; aparelhos e instrumentos
ópticos; equipamentos ópticos de comunicação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090574

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

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; livros; filmes; boletins informativos; panfletos; folhetos; envelopes; cartazes;
álbuns para recortes de jornais; letreiros; blocos de apontamentos; publicações, boletins
respeitantes a informações sobre serviços médicos relacionados com a prevenção e cura de
cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090575

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, 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

:

25
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Vestuário, calçado, chapelaria; t-shirts; camisolas curtas; sapatos; chapéus; meias de vidro;
luvas (vestuário); lenços de pescoço e cabeça; cintos (vestuário).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090576

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; serviços de vendas a retalho on-line e serviços de lojas de venda a retalho; todos os serviços
acima referidos relacionados com actividades de caridade ou relacionados com prevenção,
diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090577

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Angariação de fundos para obras de beneficência; colectas de caridade; organizações colectas de caridade; prestação de serviços de caridade em relação às actividades e eventos
de angariação de fundo via Internet; patrocínio financeiro; assuntos financeiros; assuntos
monetários; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090578

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de transmissão via meios electrónicos; transferência electrónica de informações
sobre média electrónica; todos os serviços acima referidos relacionados com actividades de
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caridade ou relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual;
fornecimento de acesso a bases de dados na Internet para criação e manutenção relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de informação no campo das telecomunicações relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090579

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de educação e formação em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento de
deficiência visual; serviços de entretenimento e educacionais relacionadas com actividades de caridade; organização e condução de seminários, conferências, reuniões de debate
(workshops), e eventos relacionadas com actividades de caridade; organização e condução
de seminários, conferências, reuniões de debate (workshops) para fins educacionais; fornecimento de informações on-line e publicação de livros e revistas relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de meios electrónicos
interactivos para instalações de entretenimento; promoção de consciencialização pública
da prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; serviços educacionais relacionados com telemedicina e informações médicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090580

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Hospedagem de sítios na Internet ou em dispositivos de comunicações electrónicas sem
fios relacionados com serviços de caridade; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e
projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; concepção
e desenvolvimento de hardware e software informático; condução de pesquisas e estudos
relacionados com a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

19790

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

[210] 編號 N.º

:

N/090581

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de serviços médicos, serviços de cirúrgicos, serviços de oftalmologista, serviços de cuidados com os olhos, serviços de telemedicina e serviços de informações médicas relacionados com a prevenção e cura de cegueira, e serviços de consultoria relacionados
com os mesmos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090582

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de
ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação,
regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução
de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos,
DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados,
computadores; software informático; extintores de incêndio; software informático (descarregáveis); aplicação de software informático (descarregáveis); publicações electrónicas
(descarregáveis); aparelhos e software para gravação, transmissão e reprodução do som e/
ou imagens; software e programas informáticos gravados; aparelhos e instrumentos ópticos; equipamentos ópticos de comunicação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090583

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

[511]

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

16
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產品 Produtos

:
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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; livros; filmes; boletins informativos; panfletos; folhetos; envelopes; cartazes;
álbuns para recortes de jornais; letreiros; blocos de apontamentos; publicações, boletins
respeitantes a informações sobre serviços médicos relacionados com a prevenção e cura de
cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090584

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; t-shirts; camisolas curtas; sapatos; chapéus; meias de vidro;
luvas (vestuário); lenços de pescoço e cabeça; cintos (vestuário).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090585

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; serviços de vendas a retalho on-line e serviços de lojas de venda a retalho; todos os serviços
acima referidos relacionados com actividades de caridade ou relacionados com prevenção,
diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090586

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12
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[730] 申請人 Requerente
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:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Angariação de fundos para obras de beneficência; colectas de caridade; organizações colectas de caridade; prestação de serviços de caridade em relação às actividades e eventos
de angariação de fundo via Internet; patrocínio financeiro; assuntos financeiros; assuntos
monetários; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090587

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de transmissão via meios electrónicos; transferência electrónica de informações
sobre média electrónica; todos os serviços acima referidos relacionados com actividades de
caridade ou relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual;
fornecimento de acesso a bases de dados na Internet para criação e manutenção relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de informação no campo das telecomunicações relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090588

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de educação e formação em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento de
deficiência visual; serviços de entretenimento e educacionais relacionadas com actividades de caridade; organização e condução de seminários, conferências, reuniões de debate
(workshops), e eventos relacionadas com actividades de caridade; organização e condução
de seminários, conferências, reuniões de debate (workshops) para fins educacionais; fornecimento de informações on-line e publicação de livros e revistas relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de meios electrónicos
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interactivos para instalações de entretenimento; promoção de consciencialização pública
da prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; serviços educacionais relacionados com telemedicina e informações médicas.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090589

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Hospedagem de sítios na Internet ou em dispositivos de comunicações electrónicas sem
fios relacionados com serviços de caridade; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e
projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; concepção
e desenvolvimento de hardware e software informático; condução de pesquisas e estudos
relacionados com a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090590

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de serviços médicos, serviços de cirúrgicos, serviços de oftalmologista, serviços de cuidados com os olhos, serviços de telemedicina e serviços de informações médicas relacionados com a prevenção e cura de cegueira, e serviços de consultoria relacionados
com os mesmos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090591

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, 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

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de
ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação,
regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução
de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com
moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de
dados, computadores; software informático; extintores de incêndio; software informático
(descarregáveis); aplicação de software informático (descarregáveis); publicações electrónicas (descarregáveis); aparelhos e software para gravação, transmissão e reprodução do som
e/ou imagens; software e programas informáticos gravados; aparelhos e instrumentos
ópticos; equipamentos ópticos de comunicação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090592

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

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; livros; filmes; boletins informativos; panfletos; folhetos; envelopes; cartazes;
álbuns para recortes de jornais; letreiros; blocos de apontamentos; publicações, boletins
respeitantes a informações sobre serviços médicos relacionados com a prevenção e cura de
cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090593

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

[511]

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

25
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[511]

產品 Produtos

:

19795

Vestuário, calçado, chapelaria; t-shirts; camisolas curtas; sapatos; chapéus; meias de vidro;
luvas (vestuário); lenços de pescoço e cabeça; cintos (vestuário).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090594

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; serviços de vendas a retalho on-line e serviços de lojas de venda a retalho; todos os serviços
acima referidos relacionados com actividades de caridade ou relacionados com prevenção,
diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090595

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Angariação de fundos para obras de beneficência; colectas de caridade; organizações colectas de caridade; prestação de serviços de caridade em relação às actividades e eventos
de angariação de fundo via Internet; patrocínio financeiro; assuntos financeiros; assuntos
monetários; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090596

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de transmissão via meios electrónicos; transferência electrónica de informações
sobre média electrónica; todos os serviços acima referidos relacionados com actividades de
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caridade ou relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual;
fornecimento de acesso a bases de dados na Internet para criação e manutenção relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de informação no campo das telecomunicações relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090597

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de educação e formação em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento de
deficiência visual; serviços de entretenimento e educacionais relacionadas com actividades de caridade; organização e condução de seminários, conferências, reuniões de debate
(workshops), e eventos relacionados com actividades de caridade; organização e condução
de seminários, conferências, reuniões de debate (workshops) para fins educacionais; fornecimento de informações on-line e publicação de livros e revistas relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de meios electrónicos
interactivos para instalações de entretenimento; promoção de consciencialização pública
da prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; serviços educacionais relacionados com telemedicina e informações médicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090598

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Hospedagem de sítios na Internet ou em dispositivos de comunicações electrónicas sem
fios relacionados com serviços de caridade; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e
projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; concepção
e desenvolvimento de hardware e software informático; condução de pesquisas e estudos
relacionados com a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090599

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

19797

Fornecimento de serviços médicos, serviços de cirúrgicos, serviços de oftalmologista, serviços de cuidados com os olhos, serviços de telemedicina e serviços de informações médicas relacionados com a prevenção e cura de cegueira, e serviços de consultoria relacionados
com os mesmos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090600

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de
ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação,
regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução
de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com
moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de
dados, computadores; software informático; extintores de incêndio; software informático
(descarregáveis); aplicação de software informático (descarregáveis); publicações electrónicas (descarregáveis); aparelhos e software para gravação, transmissão e reprodução do som
e/ou imagens; software e programas informáticos gravados; aparelhos e instrumentos
ópticos; equipamentos ópticos de comunicação.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090601

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, 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

:

16

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

19798

[511]

產品 Produtos

:

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

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; livros; filmes; boletins informativos; panfletos; folhetos; envelopes; cartazes;
álbuns para recortes de jornais; letreiros; blocos de apontamentos; publicações, boletins
respeitantes a informações sobre serviços médicos relacionados com a prevenção e cura de
cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090602

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; t-shirts; camisolas curtas; sapatos; chapéus; meias de vidro;
luvas (vestuário); lenços de pescoço e cabeça; cintos (vestuário).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090603

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; serviços de vendas a retalho on-line e serviços de lojas de venda a retalho; todos os serviços
acima referidos relacionados com actividades de caridade ou relacionados com prevenção,
diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090604

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, 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

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Angariação de fundos para obras de beneficência; colectas de caridade; organizações colectas de caridade; prestação de serviços de caridade em relação às actividades e eventos
de angariação de fundo via Internet; patrocínio financeiro; assuntos financeiros; assuntos
monetários; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090605

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de transmissão via meios electrónicos; transferência electrónica de informações
sobre média electrónica; todos os serviços acima referidos relacionados com actividades de
caridade ou relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual;
fornecimento de acesso a bases de dados na Internet para criação e manutenção relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de informação no campo das telecomunicações relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090606

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de educação e formação em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento de
deficiência visual; serviços de entretenimento e educacionais relacionadas com actividades de caridade; organização e condução de seminários, conferências, reuniões de debate
(workshops), e eventos relacionados com actividades de caridade; organização e condução
de seminários, conferências, reuniões de debate (workshops) para fins educacionais; fornecimento de informações on-line e publicação de livros e revistas relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de meios electrónicos
interactivos para instalações de entretenimento; promoção de consciencialização pública
da prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; serviços educacionais relacionados com telemedicina e informações médicas.

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090607

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Hospedagem de sítios na Internet ou em dispositivos de comunicações electrónicas sem
fios relacionados com serviços de caridade; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e
projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; concepção
e desenvolvimento de hardware e software informático; condução de pesquisas e estudos
relacionados com a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090608

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de serviços médicos, serviços de cirúrgicos, serviços de oftalmologista, serviços de cuidados com os olhos, serviços de telemedicina e serviços de informações médicas relacionados com a prevenção e cura de cegueira, e serviços de consultoria relacionados
com os mesmos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090609

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de
ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação,
regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução
de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos,
DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados,
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computadores; software informático; extintores de incêndio; software informático (descarregáveis); aplicação de software informático (descarregáveis); publicações electrónicas
(descarregáveis); aparelhos e software para gravação, transmissão e reprodução do
som e/ou imagens; software e programas informáticos gravados; aparelhos e instrumentos
ópticos; equipamentos ópticos de comunicação.
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090610

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

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; livros; filmes; boletins informativos; panfletos; folhetos; envelopes; cartazes;
álbuns para recortes de jornais; letreiros; blocos de apontamentos; publicações, boletins
respeitantes a informações sobre serviços médicos relacionados com a prevenção e cura de
cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090611

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; t-shirts; camisolas curtas; sapatos; chapéus; meias de vidro;
luvas (vestuário); lenços de pescoço e cabeça; cintos (vestuário).

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090612

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; serviços de vendas a retalho on-line e serviços de lojas de venda a retalho; todos os serviços
acima referidos relacionados com actividades de caridade ou relacionados com prevenção,
diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090613

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Angariação de fundos para obras de beneficência; colectas de caridade; organizações colectas de caridade; prestação de serviços de caridade em relação às actividades e eventos
de angariação de fundo via Internet; patrocínio financeiro; assuntos financeiros; assuntos
monetários; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090614

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de transmissão via meios electrónicos; transferência electrónica de informações
sobre média electrónica; todos os serviços acima referidos relacionados com actividades de
caridade ou relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual;
fornecimento de acesso a bases de dados na Internet para criação e manutenção relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de informação no campo das telecomunicações relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual.
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090615

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

19803

Serviços de educação e formação em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento de
deficiência visual; serviços de entretenimento e educacionais relacionados com actividades de caridade; organização e condução de seminários, conferências, reuniões de debate
(workshops), e eventos relacionadas com actividades de caridade; organização e condução
de seminários, conferências, reuniões de debate (workshops) para fins educacionais; fornecimento de informações on-line e publicação de livros e revistas relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de meios electrónicos
interactivos para instalações de entretenimento; promoção de consciencialização pública
da prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; serviços educacionais relacionados com telemedicina e informações médicas.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090616

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Hospedagem de sítios na Internet ou em dispositivos de comunicações electrónicas sem
fios relacionados com serviços de caridade; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e
projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; concepção
e desenvolvimento de hardware e software informático; condução de pesquisas e estudos
relacionados com a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090617

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12
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[730] 申請人 Requerente
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:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de serviços médicos, serviços de cirúrgicos, serviços de oftalmologista, serviços de cuidados com os olhos, serviços de telemedicina e serviços de informações médicas relacionados com a prevenção e cura de cegueira, e serviços de consultoria relacionados
com os mesmos.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090618

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Cartões de créditos e débito (codificados).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090619

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de
ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação,
regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução
de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos,
DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados,
computadores; software informático; extintores de incêndio; software informático (descarregáveis); aplicação de software informático (descarregáveis); publicações electrónicas
(descarregáveis); aparelhos e software para gravação, transmissão e reprodução do som
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e/ou imagens; software e programas informáticos gravados; aparelhos e instrumentos
ópticos; equipamentos ópticos de comunicação.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090620

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

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; livros; filmes; boletins informativos; panfletos; folhetos; envelopes; cartazes;
álbuns para recortes de jornais; letreiros; blocos de apontamentos; publicações, boletins
respeitantes a informações sobre serviços médicos relacionados com a prevenção e cura de
cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090621

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

類別 Classe

:

25

[511]
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[511]

產品 Produtos

:
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Vestuário, calçado, chapelaria; t-shirts; camisolas curtas; sapatos; chapéus; meias de vidro;
luvas (vestuário); lenços de pescoço e cabeça; cintos (vestuário).

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090622

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; serviços de vendas a retalho on-line e serviços de lojas de venda a retalho; todos os serviços
acima referidos relacionados com actividades de caridade ou relacionados com prevenção,
diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090623

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Angariação de fundos para obras de beneficência; colectas de caridade; organizações colectas de caridade; prestação de serviços de caridade em relação às actividades e eventos
de angariação de fundo via Internet; patrocínio financeiro; assuntos financeiros; assuntos
monetários; tudo incluído na classe 36.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090624

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de transmissão via meios electrónicos; transferência electrónica de informações
sobre média electrónica; todos os serviços acima referidos relacionados com actividades de
caridade ou relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual;
fornecimento de acesso a bases de dados na Internet para criação e manutenção relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de informação no campo das telecomunicações relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090625

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de educação e formação em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento de
deficiência visual; serviços de entretenimento e educacionais relacionados com actividades de caridade; organização e condução de seminários, conferências, reuniões de debate
(workshops), e eventos relacionadas com actividades de caridade; organização e condução
de seminários, conferências, reuniões de debate (workshops) para fins educacionais; fornecimento de informações on-line e publicação de livros e revistas relacionadas com pre-
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venção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de meios electrónicos
interactivos para instalações de entretenimento; promoção de consciencialização pública
da prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; serviços educacionais relacionados com telemedicina e informações médicas.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090626

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Hospedagem de sítios na Internet ou em dispositivos de comunicações electrónicas sem
fios relacionados com serviços de caridade; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e
projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; concepção
e desenvolvimento de hardware e software informático; condução de pesquisas e estudos
relacionados com a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090627

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de serviços médicos, serviços de cirúrgicos, serviços de oftalmologista, serviços de cuidados com os olhos, serviços de telemedicina e serviços de informações médicas relacionados com a prevenção e cura de cegueira, e serviços de consultoria relacionados
com os mesmos.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090628

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

9

[511]

產品 Produtos

:

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de
ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação,
regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução
de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; discos compactos,
DVDs e outros meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados,
computadores; software informático; extintores de incêndio; software informático (descarregáveis); aplicação de software informático (descarregáveis); publicações electrónicas
(descarregáveis); aparelhos e software para gravação, transmissão e reprodução do som e/ou
imagens; software e programas informáticos gravados; aparelhos e instrumentos ópticos;
equipamentos ópticos de comunicação.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090629

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

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
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impressoras; livros; filmes; boletins informativos; panfletos; folhetos; envelopes; cartazes;
álbuns para recortes de jornais; letreiros; blocos de apontamentos; publicações, boletins
respeitantes a informações sobre serviços médicos relacionados com a prevenção e cura de
cegueira.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090630

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

25

[511]

產品 Produtos

:

Vestuário, calçado, chapelaria; t-shirts; camisolas curtas; sapatos; chapéus; meias de vidro;
luvas (vestuário); lenços de pescoço e cabeça; cintos (vestuário).

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090631

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; serviços de vendas a retalho on-line e serviços de lojas de venda a retalho; todos os serviços
acima referidos relacionados com actividades de caridade ou relacionados com prevenção,
diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090632

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

地址 Endereço
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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

:

36

[511]

服務 Serviços

:

19811

Angariação de fundos para obras de beneficência; colectas de caridade; organizações colectas de caridade; prestação de serviços de caridade em relação às actividades e eventos
de angariação de fundo via Internet; patrocínio financeiro; assuntos financeiros; assuntos
monetários; tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090633

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

38

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de transmissão via meios electrónicos; transferência electrónica de informações
sobre média electrónica; todos os serviços acima referidos relacionados com actividades de
caridade ou relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual;
fornecimento de acesso a bases de dados na Internet para criação e manutenção relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de informação no campo das telecomunicações relacionado com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090634

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

41

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de educação e formação em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento de
deficiência visual; serviços de entretenimento e educacionais relacionadas com actividades de caridade; organização e condução de seminários, conferências, reuniões de debate
(workshops), e eventos relacionadas com actividades de caridade; organização e condução
de seminários, conferências, reuniões de debate (workshops) para fins educacionais; fornecimento de informações on-line e publicação de livros e revistas relacionadas com prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; fornecimento de meios electrónicos
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interactivos para instalações de entretenimento; promoção de consciencialização pública
da prevenção, diagnóstico e tratamento de deficiência visual; serviços educacionais relacionados com telemedicina e informações médicas.
[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090635

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

42

[511]

服務 Serviços

:

Hospedagem de sítios na Internet ou em dispositivos de comunicações electrónicas sem
fios relacionados com serviços de caridade; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e
projectos relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; concepção
e desenvolvimento de hardware e software informático; condução de pesquisas e estudos
relacionados com a prevenção e cura de cegueira.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090636

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Project Orbis International, Inc.

地址 Endereço

:

520 8th Avenue, 11th Floor, New York, New York, 10018, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

Fornecimento de serviços médicos, serviços de cirúrgicos, serviços de oftalmologista, serviços de cuidados com os olhos, serviços de telemedicina e serviços de informações médicas relacionados com a prevenção e cura de cegueira, e serviços de consultoria relacionados
com os mesmos.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Azul e preto.

[210] 編號 N.º

:

N/090638

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

澳門永安製藥廠有限公司
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地址 Endereço

:

澳門新口岸北京街126號怡德商業中心15樓A，B座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

工業 industrial

19813

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人參；藥物膠囊；醫藥製劑；藥用草藥茶；藥用根塊植物；醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營
養添加劑；醫用營養品；醫用飼料添加劑。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑白色。

[210] 編號 N.º

:

N/090639

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

澳門永安製藥廠有限公司

地址 Endereço

:

澳門新口岸北京街126號怡德商業中心15樓A,B座

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

工業 industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

人參；藥物膠囊；醫藥製劑；藥用草藥茶；藥用根塊植物；醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營
養添加劑；醫用營養品；醫用飼料添加劑。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑白色。

[210] 編號 N.º

:

N/090641

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited

:

7 Temasek Boulevard, #38-03, Suntec Tower One, Singapore, 038987, Singapore

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

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços financeiros, gestão financeira, gestão de investimento, avaliações financeiras (seguros, banca, imobiliário), administração financeira (fideicomissos), consultoria financeira, serviços actuariais, análise financeira, manutenção de registos sobre investimento em
títulos (serviço financeiro), informação financeira; organização de colecções; informação
de seguros; serviços investimento de fundos mútuos; serviços de corretagem, serviços fiduciários; serviços de contratação de investimento; serviços de correctora; serviços de investimento (serviço financeiro); serviços bancários; serviços de empréstimos hipotecados;
serviços de cartões de crédito; financiamento e serviço de empréstimos para aquisição de
automóveis; fundos de investimento, investimentos de capital, parceria de investimento
(serviços financeiros), fideicomissos, serviços de investimentos fiduciários; serviços de gestão de imobiliárias; serviços de crédito ao consumidor; serviços de empréstimos ao consumidor; corretagem de seguros, corretagem de seguros de vida; administração de contas de
investimento (gestão financeira).
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[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090642

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente
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:

Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited

地址 Endereço

:

7 Temasek Boulevard, #38-03, Suntec Tower One, Singapore, 038987, Singapore

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços financeiros, gestão financeira, gestão de investimento, avaliações financeiras (seguros, banca, imobiliário), administração financeira (fideicomissos), consultoria financeira, serviços actuariais, análise financeira, manutenção de registos sobre investimento em
títulos (serviço financeiro), informação financeira; organização de colecções; informação
de seguros; serviços investimento de fundos mútuos; serviços de corretagem, serviços fiduciários; serviços de contratação de investimento; serviços de correctora; serviços de investimento (serviço financeiro); serviços bancários; serviços de empréstimos hipotecados;
serviços de cartões de crédito; financiamento e serviço de empréstimos para aquisição de
automóveis; fundos de investimento, investimentos de capital, parceria de investimento
(serviços financeiros), fideicomissos, serviços de investimentos fiduciários; serviços de gestão de imobiliárias; serviços de crédito ao consumidor; serviços de empréstimos ao consumidor; corretagem de seguros, corretagem de seguros de vida; administração de contas de
investimento (gestão financeira).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090643

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited

地址 Endereço

:

7 Temasek Boulevard, #38-03, Suntec Tower One, Singapore, 038987, Singapore

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços financeiros, gestão financeira, gestão de investimento, avaliações financeiras (seguros, banca, imobiliário), administração financeira (fideicomissos), consultoria financeira, serviços actuariais, análise financeira, manutenção de registos sobre investimento em
títulos (serviço financeiro), informação financeira; organização de colecções; informação
de seguros; serviços investimento de fundos mútuos; serviços de corretagem, serviços fiduciários; serviços de contratação de investimento; serviços de correctora; serviços de investimento (serviço financeiro); serviços bancários; serviços de empréstimos hipotecados;
serviços de cartões de crédito; financiamento e serviço de empréstimos para aquisição de
automóveis; fundos de investimento, investimentos de capital, parceria de investimento
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(serviços financeiros), fideicomissos, serviços de investimentos fiduciários; serviços de gestão de imobiliárias; serviços de crédito ao consumidor; serviços de empréstimos ao consumidor; corretagem de seguros, corretagem de seguros de vida; administração de contas de
investimento (gestão financeira).
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090644

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited

地址 Endereço

:

7 Temasek Boulevard, #38-03, Suntec Tower One, Singapore, 038987, Singapore

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços financeiros, gestão financeira, gestão de investimento, avaliações financeiras (seguros, banca, imobiliário), administração financeira (fideicomissos), consultoria financeira, serviços actuariais, análise financeira, manutenção de registos sobre investimento em
títulos (serviço financeiro), informação financeira; organização de colecções; informação
de seguros; serviços investimento de fundos mútuos; serviços de corretagem, serviços fiduciários; serviços de contratação de investimento; serviços de correctora; serviços de investimento (serviço financeiro); serviços bancários; serviços de empréstimos hipotecados;
serviços de cartões de crédito; financiamento e serviço de empréstimos para aquisição de
automóveis; fundos de investimento, investimentos de capital, parceria de investimento
(serviços financeiros), fideicomissos, serviços de investimentos fiduciários; serviços de gestão de imobiliárias; serviços de crédito ao consumidor; serviços de empréstimos ao consumidor; corretagem de seguros, corretagem de seguros de vida; administração de contas de
investimento (gestão financeira).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090645

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited

:

7 Temasek Boulevard, #38-03, Suntec Tower One, Singapore, 038987, Singapore

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

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços financeiros, gestão financeira, gestão de investimento, avaliações financeiras (seguros, banca, imobiliário), administração financeira (fideicomissos), consultoria financeira, serviços actuariais, análise financeira, manutenção de registos sobre investimento em
títulos (serviço financeiro), informação financeira; organização de colecções; informação
de seguros; serviços investimento de fundos mútuos; serviços de corretagem, serviços fiduciários; serviços de contratação de investimento; serviços de correctora; serviços de investimento (serviço financeiro); serviços bancários; serviços de empréstimos hipotecados;
serviços de cartões de crédito; financiamento e serviço de empréstimos para aquisição de
automóveis; fundos de investimento, investimentos de capital, parceria de investimento
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(serviços financeiros), fideicomissos, serviços de investimentos fiduciários; serviços de gestão de imobiliárias; serviços de crédito ao consumidor; serviços de empréstimos ao consumidor; corretagem de seguros, corretagem de seguros de vida; administração de contas de
investimento (gestão financeira).
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090646

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited

地址 Endereço

:

7 Temasek Boulevard, #38-03, Suntec Tower One, Singapore, 038987, Singapore

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

:

Serviços educacionais, exames educacionais, treino prático (demonstração); organização
e condução de conferências, seminários e reuniões de debate (workshops) nos sectores
de financeira; organização e condução de conferências, seminários e reuniões de debate
(workshops) nos sectores de planeamento financeiro, fundos mútuos, planeamento de reformas, investimentos financeiros e desenvolvimento de clientes; bibliotecas ambulantes;
publicação de textos; distribuição de materiais impressos e discos gravados.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090647

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited

地址 Endereço

:

7 Temasek Boulevard, #38-03, Suntec Tower One, Singapore, 038987, Singapore

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços financeiros, gestão financeira, gestão de investimento, avaliações financeiras (seguros, banca, imobiliário), administração financeira (fideicomissos), consultoria financeira, serviços actuariais, análise financeira, manutenção de registos sobre investimento em
títulos (serviço financeiro), informação financeira; organização de colecções; informação
de seguros; serviços investimento de fundos mútuos; serviços de corretagem, serviços fiduciários; serviços de contratação de investimento; serviços de correctora; serviços de investimento (serviço financeiro); serviços bancários; serviços de empréstimos hipotecados;
serviços de cartões de crédito; financiamento e serviço de empréstimos para aquisição de
automóveis; fundos de investimento, investimentos de capital, parceria de investimento
(serviços financeiros), fideicomissos, serviços de investimentos fiduciários; serviços de gestão de imobiliárias; serviços de crédito ao consumidor; serviços de empréstimos ao consumidor; corretagem de seguros, corretagem de seguros de vida; administração de contas de
investimento (gestão financeira).

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090648

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited

地址 Endereço

:

7 Temasek Boulevard, #38-03, Suntec Tower One, Singapore, 038987, Singapore

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

19817

Serviços financeiros, gestão financeira, gestão de investimento, avaliações financeiras (seguros, banca, imobiliário), administração financeira (fideicomissos), consultoria financeira, serviços actuariais, análise financeira, manutenção de registos sobre investimento em
títulos (serviço financeiro), informação financeira; organização de colecções; informação
de seguros; serviços investimento de fundos mútuos; serviços de corretagem, serviços fiduciários; serviços de contratação de investimento; serviços de correctora; serviços de investimento (serviço financeiro); serviços bancários; serviços de empréstimos hipotecados;
serviços de cartões de crédito; financiamento e serviço de empréstimos para aquisição de
automóveis; fundos de investimento, investimentos de capital, parceria de investimento
(serviços financeiros), fideicomissos, serviços de investimentos fiduciários; serviços de gestão de imobiliárias; serviços de crédito ao consumidor; serviços de empréstimos ao consumidor; corretagem de seguros, corretagem de seguros de vida; administração de contas de
investimento (gestão financeira).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090649

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited

地址 Endereço

:

7 Temasek Boulevard, #38-03, Suntec Tower One, Singapore, 038987, Singapore

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços financeiros, gestão financeira, gestão de investimento, avaliações financeiras (seguros, banca, imobiliário), administração financeira (fideicomissos), consultoria financeira, serviços actuariais, análise financeira, manutenção de registos sobre investimento em
títulos (serviço financeiro), informação financeira; organização de colecções; informação
de seguros; serviços investimento de fundos mútuos; serviços de corretagem, serviços fiduciários; serviços de contratação de investimento; serviços de correctora; serviços de investimento (serviço financeiro); serviços bancários; serviços de empréstimos hipotecados;
serviços de cartões de crédito; financiamento e serviço de empréstimos para aquisição de
automóveis; fundos de investimento, investimentos de capital, parceria de investimento
(serviços financeiros), fideicomissos, serviços de investimentos fiduciários; serviços de gestão de imobiliárias; serviços de crédito ao consumidor; serviços de empréstimos ao consumidor; corretagem de seguros, corretagem de seguros de vida; administração de contas de
investimento (gestão financeira).

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090650

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited

地址 Endereço

:

7 Temasek Boulevard, #38-03, Suntec Tower One, Singapore, 038987, Singapore

國籍 Nacionalidade

:

新加坡 Singapuriana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

36

[511]

服務 Serviços

:

Serviços financeiros, gestão financeira, gestão de investimento, avaliações financeiras (seguros, banca, imobiliário), administração financeira (fideicomissos), consultoria financeira, serviços actuariais, análise financeira, manutenção de registos sobre investimento em
títulos (serviço financeiro), informação financeira; organização de colecções; informação
de seguros; serviços investimento de fundos mútuos; serviços de corretagem, serviços fiduciários; serviços de contratação de investimento; serviços de correctora; serviços de investimento (serviço financeiro); serviços bancários; serviços de empréstimos hipotecados;
serviços de cartões de crédito; financiamento e serviço de empréstimos para aquisição de
automóveis; fundos de investimento, investimentos de capital, parceria de investimento
(serviços financeiros), fideicomissos, serviços de investimentos fiduciários; serviços de gestão de imobiliárias; serviços de crédito ao consumidor; serviços de empréstimos ao consumidor; corretagem de seguros, corretagem de seguros de vida; administração de contas de
investimento (gestão financeira).

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090651

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Melco Crown Entertainment Limited

地址 Endereço

:

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo
uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças,
novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos,
produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado
pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros,
e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090652

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Melco Crown Entertainment Limited

:

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

地址 Endereço
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國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:
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Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo
uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças,
novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos,
produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado
pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros,
e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090653

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Melco Crown Entertainment Limited

地址 Endereço

:

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands

國籍 Nacionalidade

:

開曼群島 Caimanesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo
uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, lembranças,
novidades, artigos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos,
produtos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cuidado
pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros,
e acessórios para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090658

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Bulgari S.p.A.

地址 Endereço

:

Lungotevere Marzio 11, Rome, Italy

國籍 Nacionalidade

:

意大利 Italiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

Sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; água de colónia;
água de alfazema; água de toilette; água perfumada; adesivos [matérias colantes] para uso
cosmético; âmbar [perfume]; aromas [óleos essenciais]; bálsamos não medicinais; bases
para perfumes de flores; tintas para cabelos; cosméticos; cremes cosméticos; pomadas para
calçado; creme para branquear a pele; desodorizantes [perfumaria]; essência de hortelã-pimenta [menta]; essência de bergamota; essências etéreas; extratos de flores [perfumaria];
laca para o cabelo; leite de amêndoas para uso cosmético; leite de limpeza para uso em toilette; produtos para depois de barbear; loções capilares; loções para uso cosmético; almíscar [perfumaria]; kits de produtos cosméticos; óleos para perfumes e aromas; preparações
cosméticas para o banho; perfumes.
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[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/03/12

012685418

歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º

:

N/090660

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD

地址 Endereço

:

1 Sheridan Close, Milperra NSW 2214, Australia

國籍 Nacionalidade

:

澳大利亞 Australiana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

28

[511]

產品 Produtos

:

Máquinas «slot»; máquinas de jogos de azar; máquinas de jogo electrónicas; jogos com bónus e «feature games» para o supra citado; e peças sobressalentes para o supra citado.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090665

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

QAYTEN J. E. T. LIMITED

地址 Endereço

:

2503, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Pérolas, joalharia, relógios.

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Cinzento claro, rosa escuro.

[210] 編號 N.º

:

N/090666

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

QAYTEN J. E. T. LIMITED

地址 Endereço

:

2503, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong

國籍 Nacionalidade

:

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

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

14

[511]

產品 Produtos

:

Pérolas, joalharia, relógios.
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

Cinzento claro, rosa escuro.

[210] 編號 N.º

:

N/090667

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Magnolia Intellectual Property, LLC

地址 Endereço

:

1841 Broadway, New York, New York, 10023, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

Sobremesas de pastelaria; artigos de pastelaria; produtos de pastelaria; brownies; bolos;
bolo de queijo; café e chá; biscoitos; cupcakes; pudins de sobremesa; chocolate quente; muffins; tartes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090668

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Magnolia Intellectual Property, LLC

地址 Endereço

:

1841 Broadway, New York, New York, 10023, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

35

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de lojas de vendas a retalho on-line apresentando confeitos, sobremesas de pastelaria, artigos de pastelaria, produtos de pastelaria, cupcakes, tartes, bolos, biscoitos,
muffins, pão, pãezinhos de leite, rebuçados, café, chá, bebidas, vestuário, camisas, t-shirts,
chapéus, bonés, calçado, chapelaria, artigos de vidro para bebidas, canecas, copos para
bebidas, jarras, utensílios para cozinha e utensílios para cozinhar, tecidos, aventais, materiais para empacotamento, caixas e sacos de papel ou cartão, material impresso, livros de
culinária, catálogos; pastelarias a retalho; lojas de cupcakes a retalho; serviços de lojas de
vendas a retalho apresentando confeitos, sobremesas de pastelaria, artigos de pastelaria,
produtos de pastelaria, cupcakes, tartes, bolos, biscoitos, muffins, pão, pãezinhos de leite,
rebuçados, café, chá, bebidas, vestuário, camisas, t-shirts, chapéus, bonés, calçado, chapelaria, artigos de vidro para bebidas, canecas, copos para bebidas, jarras, utensílios para cozinha e utensílios para cozinhar, tecidos, aventais, materiais para empacotamento, caixas e
sacos de papel ou cartão, material impresso, livros de culinária, catálogos; serviços de lojas
de vendas por grosso apresentando confeitos, sobremesas de pastelaria, artigos de pastelaria, produtos de pastelaria, cupcakes, tartes, bolos, biscoitos, muffins, pão, pãezinhos de
leite, rebuçados, café, chá, bebidas, vestuário, camisas, t-shirts, chapéus, bonés, calçado,
chapelaria, artigos de vidro para bebidas, canecas, copos para bebidas, jarras, utensílios
para cozinha e utensílios para cozinhar, tecidos, aventais, materiais para empacotamento,
caixas e sacos de papel ou cartão, material impresso, livros de culinária, catálogos.
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[210] 編號 N.º

:

N/090669

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/12

[730] 申請人 Requerente

:

Magnolia Intellectual Property, LLC

地址 Endereço

:

1841 Broadway, New York, New York, 10023, United States of America

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

43

[511]

服務 Serviços

:

Serviços de café; serviços de fornecimento de refeições; serviço de restaurante.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090670

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

福龍集團有限公司

地址 Endereço

:

澳門新口岸友誼大馬路1023號南方大廈3樓C,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

:

藥品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090671

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

福龍集團有限公司

地址 Endereço

:

澳門新口岸友誼大馬路1023號南方大廈3樓C,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

:

藥品。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，紅色，藍色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/090672

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

VITAL CO., LTD.

地址 Endereço

:

1-34-1 Huruichi-machi, Maebashi-shi, Gunma 371-0844, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

膳食補充劑，嬰兒含乳麵粉，醫用營養飲料，醫用營養食物，嬰兒飲料，嬰兒食品。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/04/11

2014-028428

日本 Japão

[210] 編號 N.º

:

N/090673

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

VITAL CO., LTD.

地址 Endereço

:

1-34-1 Huruichi-machi, Maebashi-shi, Gunma 371-0844, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

膳食補充劑，嬰兒含乳麵粉，醫用營養飲料，醫用營養食物，嬰兒飲料，嬰兒食品。

[540] 商標 Marca

:

[300] 優先權 Prioridade

:

日期Data

編號N.º

國家/地區País/Território

2014/04/11

2014-028429

日本 Japão

[210] 編號 N.º

:

N/090674

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

19823

:

HARADA CO., LTD.

地址 Endereço

:

1207 Shin-machi, Takasaki-shi, Gunma, 370-1301, Japan

國籍 Nacionalidade

:

日本 Japonesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

麵包乾；麵包；蛋糕；糖果；巧克力；巧克力飲料；可可；咖啡；曲奇餅乾；克力架餅乾；果凍（糖
果）；果餡餅；冰淇淋；蛋白杏仁餅（糕點）；小圓麵包；薄烤餅；糕點；餡餅（點心）；比薩餅；玉
米花；布丁；三明治；小蛋糕（糕點）；以米為主的零食小吃；加果汁的碎冰（冰塊）；食用糖果；
甜食；華夫餅乾。

[540] 商標 Marca

:
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[210] 編號 N.º

:

N/090675

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

曾東勁
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Chang Tong Keng
地址 Endereço

:

澳門氹仔永樂圍中福花園3/H

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

清潔，擦亮，去漬及研磨製劑，化妝品，洗髮水。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色，黃色，藍色，白色，橙色，啡色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090677

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

Koch Agronomic Services, LLC

地址 Endereço

:

4111 East 37th Street North Wichita, Kansas 67220, U.S.A.

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

:

肥料；肥料添加劑；抑制尿素酶的肥料用化學添加劑。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090681

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

皮膚增白霜；化妝用雪花膏；洗澡用化妝品；護膚用化妝劑；修面劑；防曬劑；化妝劑；梳妝用顏
料；化妝品；防皺霜；增白霜。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色。
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[210] 編號 N.º

:

N/090682

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

19825

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營養品；營養補充劑；飲食療法用或藥用澱粉；人參；補藥；
藥物飲料；醫用藥物。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色。

[210] 編號 N.º

:

N/090683

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

人參糖；甜食（糖果）；糖果；茶飲料；奶片（糖果）；豆粉；穀粉製食品；薄脆餅乾；以穀物為主
的零食小吃；蛋糕；甜食；小蛋糕（糕點）；糕點。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色。

[210] 編號 N.º

:

N/090684

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

無酒精果汁；無酒精果汁飲料；果汁；植物飲料；檸檬水。
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[540] 商標 Marca
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:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

紅色。

[210] 編號 N.º

:

N/090685

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

皮膚增白霜；化妝用雪花膏；洗澡用化妝品；護膚用化妝劑；修面劑；防曬劑；化妝劑；梳妝用顏
料；化妝品；防皺霜；增白霜。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090686

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營養品；營養補充劑；飲食療法用或藥用澱粉；人參；補藥；
藥物飲料；醫用藥物。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090687

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

人參糖；甜食（糖果）；糖果；茶飲料；奶片（糖果）；豆粉；穀粉製食品；薄脆餅乾；以穀物為主
的零食小吃；蛋糕；甜食；小蛋糕（糕點）；糕點。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090688

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

無酒精果汁；無酒精果汁飲料；果汁；植物飲料；檸檬水。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090689

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

皮膚增白霜；化妝用雪花膏；洗澡用化妝品；護膚用化妝劑；修面劑；防曬劑；化妝劑；梳妝用顏
料；化妝品；防皺霜；增白霜。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090690

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
中國 Chinesa

澳門特別行政區公報——第二組——副刊

19828

第 45 期 —— 2014 年 11 月 5 日

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營養品；營養補充劑；飲食療法用或藥用澱粉；人參；補藥；
藥物飲料；醫用藥物。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090691

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

人參糖；甜食（糖果）；糖果；茶飲料；奶片（糖果）；豆粉；穀粉製食品；薄脆餅乾；以穀物為主
的零食小吃；蛋糕；甜食；小蛋糕（糕點）；糕點。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090692

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

無酒精果汁；無酒精果汁飲料；果汁；植物飲料；檸檬水。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090693

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

3

[511]

產品 Produtos

:

皮膚增白霜；化妝用雪花膏；洗澡用化妝品；護膚用化妝劑；修面劑；防曬劑；化妝劑；梳妝用顏
料；化妝品；防皺霜；增白霜。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090694

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

醫用營養食物；醫用營養飲料；醫用營養品；營養補充劑；飲食療法用或藥用澱粉；人參；補藥；
藥物飲料；醫用藥物。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090695

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

人參糖；甜食（糖果）；糖果；茶飲料；奶片（糖果）；豆粉；穀粉製食品；薄脆餅乾；以穀物為主
的零食小吃；蛋糕；甜食；小蛋糕（糕點）；糕點。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090696

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

無酒精果汁；無酒精果汁飲料；果汁；植物飲料；檸檬水。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090697

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
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EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

嬰兒奶粉。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090698

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

豆奶（牛奶替代品）；豆奶粉；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；酸奶；牛奶飲料（以牛奶為主）；牛
奶製品；蛋白質牛奶；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以奶為主）；奶粉。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090699

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

肉；家禽（非活）。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090700

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房

19831

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

活動物；飼料；動物食品。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090701

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

40

[511]

服務 Serviços

:

動物屠宰；剝製加工。

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090702

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa
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活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

44

[511]

服務 Serviços

:

動物飼養；動物育種。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090703

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:
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恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

食用油脂；食用菜籽油；食用油；玉米油；芝麻油；食用棕櫚油；食用橄欖油；食用板油；豬油；
烹飪用亞麻籽油；烹飪用卵磷脂。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090704

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

穀粉製食品；燕麥食品；以米為主的零食小吃；穀類製品；麵粉；穀粉；玉米粉；玉米麵；人食用
的去殼穀物。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090705

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

穀（穀類）；玉米；大麥；黑麥；未加工的稻；燕麥；小麥；新鮮蔬菜；新鮮水果。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090706

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房

19833

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

食用油脂；食用菜籽油；食用油；玉米油；芝麻油；食用棕櫚油；食用橄欖油；食用板油；豬油；
烹飪用亞麻籽油；烹飪用卵磷脂。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090707

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

穀粉製食品；燕麥食品；以米為主的零食小吃；穀類製品；麵粉；穀粉；玉米粉；玉米麵；人食用
的去殼穀物。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090708

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

穀（穀類）；玉米；大麥；黑麥；未加工的稻；燕麥；小麥；新鮮蔬菜；新鮮水果。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090709

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

食用油脂；食用菜籽油；食用油；玉米油；芝麻油；食用棕櫚油；食用橄欖油；食用板油；豬油；
烹飪用亞麻籽油；烹飪用卵磷脂。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090710

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

穀粉製食品；燕麥食品；以米為主的零食小吃；穀類製品；麵粉；穀粉；玉米粉；玉米麵；人食用
的去殼穀物。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090711

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

穀（穀類）；玉米；大麥；黑麥；未加工的稻；燕麥；小麥；新鮮蔬菜；新鮮水果。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090712

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司

19835

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED
地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

食用油脂；食用菜籽油；食用油；玉米油；芝麻油；食用棕櫚油；食用橄欖油；食用板油；豬油；

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

烹飪用亞麻籽油；烹飪用卵磷脂。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090713

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

30

[511]

產品 Produtos

:

穀粉製食品；燕麥食品；以米為主的零食小吃；穀類製品；麵粉；穀粉；玉米粉；玉米麵；人食用

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China

的去殼穀物。
[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090714

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

恒大地產集團有限公司
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP LIMITED

地址 Endereço

:

中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西78號3801房
Room 3801, No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China
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國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

31

[511]

產品 Produtos

:

穀（穀類）；玉米；大麥；黑麥；未加工的稻；燕麥；小麥；新鮮蔬菜；新鮮水果。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090715

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

孫黎華
SUN LIHUA

地址 Endereço

:

中國天津市和平區新興路58號萬科都市花園馬賽公寓3E
3E, Masai Apartment, Wankedushi Garden, No.58 Xinxing Road, Heping District, Tianjin
City, People’s Republic of China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草；雪茄煙；香煙；小雪茄煙；卷煙紙；火柴；煙斗；煙罐；煙灰缸；香煙過濾嘴。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090716

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

孫黎華
SUN LIHUA

地址 Endereço

:

中國天津市和平區新興路58號萬科都市花園馬賽公寓3E
3E, Masai Apartment, Wankedushi Garden, No.58 Xinxing Road, Heping District, Tianjin
City, People’s Republic of China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草；雪茄煙；香煙；小雪茄煙；卷煙紙；火柴；煙斗；煙罐；煙灰缸；香煙過濾嘴。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090717

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

孫黎華
SUN LIHUA
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地址 Endereço

:

19837

中國天津市和平區新興路58號萬科都市花園馬賽公寓3E
3E, Masai Apartment, Wankedushi Garden, No.58 Xinxing Road, Heping District, Tianjin
City, People’s Republic of China

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業 comercial

[511]

類別 Classe

:

34

[511]

產品 Produtos

:

煙草；雪茄煙；香煙；小雪茄煙；卷煙紙；火柴；煙斗；煙罐；煙灰缸；香煙過濾嘴。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090730

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

YUAN JIN CHUANG ENTERPRISE CO., LTD.

地址 Endereço

:

No. 74, Longyan, Yuanchang Township, Yunlin County, Taiwan, China

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

29

[511]

產品 Produtos

:

包裝肉類；肉類；肉罐頭；豬肉；牛肉；燉牛肉；烤牛肉；烤鴨；熟雞肉；豬肉鬆；醃漬蔬菜；豆腐
製品（豆腐產品）；醃肉；奶油（奶製品）；乳酪；食用油；香腸。

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090734

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

施金賞
SHI, JINSHANG

地址 Endereço

:

澳門黑沙環中街742號海名居四座4樓Q

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

:

醫用製劑。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090735

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15
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[730] 申請人 Requerente

:

施金賞
SHI, JINSHANG

地址 Endereço

:

澳門黑沙環中街742號海名居四座4樓Q

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

:

涼茶。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090736

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

施金賞
SHI, JINSHANG

地址 Endereço

:

澳門黑沙環中街742號海名居四座4樓Q

國籍 Nacionalidade

:

中國 Chinesa

活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

33

[511]

產品 Produtos

:

酒。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，白色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090737

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

裕興隆錶行有限公司

地址 Endereço

:

澳門賣草地街8-10號錦興隆商場地下

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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

實業經營。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，白色，紅色，藍色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/090738

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

裕興隆錶行有限公司

地址 Endereço

:

澳門賣草地街8-10號錦興隆商場地下

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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

實業經營。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，白色，紅色，藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090739

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

裕興隆錶行有限公司

地址 Endereço

:

澳門賣草地街8-10號錦興隆商場地下

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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

實業經營。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色，白色，紅色，藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090740

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[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 para o tratamento de diabetes.

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090744

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

Monster Energy Company

地址 Endereço

:

1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

5

[511]

產品 Produtos

:

營養補充液。（全屬第5類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090745

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

Monster Energy Company

地址 Endereço

:

1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.

國籍 Nacionalidade

:

美國 Americana
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活動 Actividade

:

商業及工業 comercial e industrial

[511]

類別 Classe

:

32

[511]

產品 Produtos

:

不含酒精之飲料；碳酸飲料；碳酸能量飲料；非碳酸能量飲料；運動飲料；清涼飲料；含豐富維
生素、礦物質、營養物、氨基酸和/或藥草之能量飲料；含豐富維生素、礦物質、營養物、氨基酸
和/或藥草之運動飲料。（全屬第32類產品）

[540] 商標 Marca

:

[210] 編號 N.º

:

N/090746

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

喜運佳有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍尖沙咀加連威老道92號幸福中心502A及503A-504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

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，
鐘錶和計時儀器。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色和金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090747

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

喜運佳有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍尖沙咀加連威老道92號幸福中心502A及503A-504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

:

16

[511]

產品 Produtos

:

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），包裝用塑膠物品
（不屬別類的），印刷鉛字，印版。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色和金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090748

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

喜運佳有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍尖沙咀加連威老道92號幸福中心502A及503A-504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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

黑色和金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090749

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

喜運佳有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍尖沙咀加連威老道92號幸福中心502A及503A-504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

:

14

[511]

產品 Produtos

:

貴重金屬及其合金以及不屬別類的貴重金屬製品或鍍有貴重金屬的物品，珠寶，首飾，寶石，
鐘錶和計時儀器。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

金色，如圖所示。
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[210] 編號 N.º

:

N/090750

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

喜運佳有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍尖沙咀加連威老道92號幸福中心502A及503A-504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

:

16

[511]

產品 Produtos

:

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），包裝用塑膠物品
（不屬別類的），印刷鉛字，印版。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

金色，如圖所示。

[210] 編號 N.º

:

N/090751

[220] 申請日 Data de pedido

:

2014/09/15

[730] 申請人 Requerente

:

喜運佳有限公司

地址 Endereço

:

香港九龍尖沙咀加連威老道92號幸福中心502A及503A-504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

:

35

[511]

服務 Serviços

:

廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca

:

[591] 商標顏色 Cores de marca :

金色，如圖所示。

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區
提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示
向初級法院提起上訴。
Em conformidade com os n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo
com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo
mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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權利人

類別

Data de despacho

Titular

Classe

N/076758

2014/10/13

2014/10/13

MC Food Specialties Inc.

01

N/076759

2014/10/13

2014/10/13

MC Food Specialties Inc.

29

N/076760

2014/10/13

2014/10/13

MC Food Specialties Inc.

30

N/076761

2014/10/13

2014/10/13

MC Food Specialties Inc.

31

N/076762

2014/10/13

2014/10/13

MC Food Specialties Inc.

33

N/077785

2014/10/13

2014/10/13

Brinkhaus GmbH

20

N/077786

2014/10/13

2014/10/13

Brinkhaus GmbH

24

N/077787

2014/10/13

2014/10/13

Brinkhaus GmbH

20

N/077788

2014/10/13

2014/10/13

Brinkhaus GmbH

24

N/081343

2014/10/13

2014/10/13

HT Health Trade S.r.l.

06

N/081344

2014/10/13

2014/10/13

HT Health Trade S.r.l.

32

N/081345

2014/10/13

2014/10/13

HT Health Trade S.r.l.

33

N/081346

2014/10/13

2014/10/13

HT Health Trade S.r.l.

35

N/081347

2014/10/13

2014/10/13

HT Health Trade S.r.l.

43

N/081717

2014/10/13

2014/10/13

也買（上海）商貿有限公司

33

Yesmy (ShangHai) Commerce & Trading Co. Ltd
N/081718

2014/10/13

2014/10/13

也買（上海）商貿有限公司

35

Yesmy (ShangHai) Commerce & Trading Co. Ltd
N/082087

2014/10/13

2014/10/13

General Electric Company

09

N/082088

2014/10/13

2014/10/13

General Electric Company

11

N/082236

2014/10/13

2014/10/13

梁嘉欣

05

LIANG JIAXIN
N/082256

2014/10/13

2014/10/13

Caffè Nero Group Limited

43

N/082398

2014/10/13

2014/10/13

Bayer Intellectual Property GmbH

05

N/082496

2014/10/13

2014/10/13

PW STOELTING, L.L.C.

11

N/082658

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

09

N/082659

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

16

N/082660

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

35

N/082661

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

36

N/082662

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

38

N/082663

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

42

N/082664

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

09

N/082665

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

16
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N/082666

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

35

N/082667

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

36

N/082668

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

38

N/082669

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

42

N/082670

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

09

N/082671

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

16

N/082672

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

35

N/082673

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

36

N/082674

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

38

N/082675

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

42

N/082676

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

09

N/082677

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

16

N/082678

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

35

N/082679

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

36

N/082680

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

38

N/082681

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

42

N/082682

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

09

N/082683

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

16

N/082684

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

35

N/082685

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

36

N/082686

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

38

N/082687

2014/10/13

2014/10/13

Valdimir Pte. Ltd.

42

N/083133

2014/10/13

2014/10/13

Bottega Veneta SA

35

N/083176

2014/10/13

2014/10/13

MB Signature - Eventos, Limitada

41

N/083177

2014/10/13

2014/10/13

MB Signature - Eventos, Limitada

41

N/083181

2014/10/13

2014/10/13

MB Signature - Eventos, Limitada

41

N/083182

2014/10/13

2014/10/13

MB Signature - Eventos, Limitada

41

N/083660

2014/10/13

2014/10/13

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

30

N/083661

2014/10/13

2014/10/13

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.

30

N/083703

2014/10/13

2014/10/13

Apple Inc.

09

N/083834

2014/10/13

2014/10/13

E. REMY MARTIN & Cº

21

N/083835

2014/10/13

2014/10/13

E. REMY MARTIN & Cº

33

N/083921

2014/10/13

2014/10/13

Project Orbis International, Inc.

16

N/083922

2014/10/13

2014/10/13

Project Orbis International, Inc.

36
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N/083923

2014/10/13

2014/10/13

Project Orbis International, Inc.

41

N/083924

2014/10/13

2014/10/13

Project Orbis International, Inc.

42

N/083925

2014/10/13

2014/10/13

Project Orbis International, Inc.

44

N/083926

2014/10/13

2014/10/13

Project Orbis International, Inc.

16

N/083927

2014/10/13

2014/10/13

Project Orbis International, Inc.

36

N/083928

2014/10/13

2014/10/13

Project Orbis International, Inc.

41

N/083929

2014/10/13

2014/10/13

Project Orbis International, Inc.

42

N/083930

2014/10/13

2014/10/13

Project Orbis International, Inc.

44

N/083949

2014/10/13

2014/10/13

Nicholas Kirkwood Limited

03

N/083950

2014/10/13

2014/10/13

Nicholas Kirkwood Limited

09

N/083951

2014/10/13

2014/10/13

Nicholas Kirkwood Limited

14

N/083952

2014/10/13

2014/10/13

Nicholas Kirkwood Limited

18

N/083953

2014/10/13

2014/10/13

Nicholas Kirkwood Limited

25

N/083954

2014/10/13

2014/10/13

Nicholas Kirkwood Limited

35

N/084024

2014/10/13

2014/10/13

迎湖有限公司

36

THE WATERSIDE COMPANHIA LIMITADA
N/084124

2014/10/13

2014/10/13

Starbucks Corporation

07

N/084125

2014/10/13

2014/10/13

Starbucks Corporation

29

N/084126

2014/10/13

2014/10/13

Starbucks Corporation

30

N/084127

2014/10/13

2014/10/13

Starbucks Corporation

32

N/084128

2014/10/13

2014/10/13

Starbucks Corporation

43

N/084136

2014/10/13

2014/10/13

Bamford Limited

03

N/084137

2014/10/13

2014/10/13

Bamford Limited

04

N/084138

2014/10/13

2014/10/13

Bamford Limited

25

N/084160

2014/10/13

2014/10/13

上信國際有限公司

03

JOSHIN INTERNATIONAL LIMITED
N/084248

2014/10/13

2014/10/13

Sonifi Solutions, Inc.

09

N/084249

2014/10/13

2014/10/13

Sonifi Solutions, Inc.

35

N/084250

2014/10/13

2014/10/13

Sonifi Solutions, Inc.

38

N/084251

2014/10/13

2014/10/13

Sonifi Solutions, Inc.

41

N/084394

2014/10/13

2014/10/13

Thomas Cook Group plc

39

N/084395

2014/10/13

2014/10/13

Thomas Cook Group plc

43

N/084418

2014/10/13

2014/10/13

SODIKART

12

N/084419

2014/10/13

2014/10/13

SODIKART

12
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2014/10/13

網易（香港）有限公司

09

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
N/084488

2014/10/13

2014/10/13

網易（香港）有限公司

41

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
N/084489

2014/10/13

2014/10/13

網易（香港）有限公司

42

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
N/084490

2014/10/13

2014/10/13

網易（香港）有限公司

09

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
N/084491

2014/10/13

2014/10/13

網易（香港）有限公司

41

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
N/084492

2014/10/13

2014/10/13

網易（香港）有限公司

42

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
N/084493

2014/10/13

2014/10/13

網易（香港）有限公司

09

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
N/084494

2014/10/13

2014/10/13

網易（香港）有限公司

41

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
N/084495

2014/10/13

2014/10/13

網易（香港）有限公司

42

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
N/084496

2014/10/13

2014/10/13

網易（香港）有限公司

09

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
N/084497

2014/10/13

2014/10/13

網易（香港）有限公司

41

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
N/084498

2014/10/13

2014/10/13

網易（香港）有限公司

42

NETEASE (HONG KONG) LIMITED
N/084531

2014/10/13

2014/10/13

VEEKO FASHION OVERSEAS COMPANY LIMITED

25

N/084532

2014/10/13

2014/10/13

VEEKO FASHION OVERSEAS COMPANY LIMITED

35

N/084796

2014/10/13

2014/10/13

Hilton Worldwide Holding LLP

41

N/084797

2014/10/13

2014/10/13

Hilton Worldwide Holding LLP

43

N/084798

2014/10/13

2014/10/13

Hilton Worldwide Holding LLP

44

N/084956

2014/10/13

2014/10/13

WIKO

09

N/084957

2014/10/13

2014/10/13

WIKO

38

N/084973

2014/10/13

2014/10/13

常州愛爾威智能科技有限公司

12

CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY CO.,LTD.
N/085011

2014/10/13

2014/10/13

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

07

N/085012

2014/10/13

2014/10/13

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

11

N/085027

2014/10/13

2014/10/13

ALLEGRINI SPA

03

N/085028

2014/10/13

2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

35

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
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2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

38

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
N/085030

2014/10/13

2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

35

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
N/085031

2014/10/13

2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

38

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
N/085032

2014/10/13

2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

35

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
N/085033

2014/10/13

2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

38

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
N/085034

2014/10/13

2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

35

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
N/085035

2014/10/13

2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

38

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
N/085036

2014/10/13

2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

35

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
N/085037

2014/10/13

2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

38

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
N/085038

2014/10/13

2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

35

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
N/085039

2014/10/13

2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

38

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
N/085040

2014/10/13

2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

38

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
N/085041

2014/10/13

2014/10/13

金蝶軟件（中國）有限公司

38

Kingdee Software (China) Co., Ltd.
N/085042

2014/10/13

2014/10/13

CELINE

18

N/085043

2014/10/13

2014/10/13

CELINE

25

N/085046

2014/10/13

2014/10/13

Glasstique (Hong Kong) Limited

09

N/085047

2014/10/13

2014/10/13

Glasstique (Hong Kong) Limited

35

N/085048

2014/10/13

2014/10/13

Glasstique (Hong Kong) Limited

44

N/085049

2014/10/13

2014/10/13

Glasstique (Hong Kong) Limited

09

N/085050

2014/10/13

2014/10/13

Glasstique (Hong Kong) Limited

35

N/085051

2014/10/13

2014/10/13

Glasstique (Hong Kong) Limited

44

N/085052

2014/10/13

2014/10/13

臺灣力匯有限公司

35

TAIWAN RIWAY CO., LTD.
N/085062

2014/10/13

2014/10/13

五花馬國際行銷股份有限公司

29

N/085063

2014/10/13

2014/10/13

五花馬國際行銷股份有限公司

30
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N/085064

2014/10/13

2014/10/13

五花馬國際行銷股份有限公司

35

N/085065

2014/10/13

2014/10/13

五花馬國際行銷股份有限公司

43

N/085074

2014/10/13

2014/10/13

倍上有限公司

43

N/085075

2014/10/13

2014/10/13

成都質地文化傳媒有限公司

33

N/085078

2014/10/13

2014/10/13

衍生行有限公司

03

N/085079

2014/10/13

2014/10/13

衍生行有限公司

30

N/085080

2014/10/13

2014/10/13

衍生行有限公司

32

N/085089

2014/10/13

2014/10/13

澳門廠商聯合會

30

N/085090

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

43

N/085091

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

43

N/085092

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

43

N/085093

2014/10/13

2014/10/13

何雪梅

44

Ho Sut Mui
N/085094

2014/10/13

2014/10/13

鳳城餅家有限公司

30

FENG CHENG PADARIA LIMITADA em inglês FENG
CHENG BAKERY LIMITED
N/085095

2014/10/13

2014/10/13

鳳城餅家有限公司

35

FENG CHENG PADARIA LIMITADA em inglês FENG
CHENG BAKERY LIMITED
N/085096

2014/10/13

2014/10/13

鳳城餅家有限公司

43

FENG CHENG PADARIA LIMITADA em inglês FENG
CHENG BAKERY LIMITED
N/085097

2014/10/13

2014/10/13

羅雪珍

44

LO SUT CHAN
N/085098

2014/10/13

2014/10/13

呂克蕾絲珠寶飾品有限公司

14

L U C R ÂC E J Ó I AS L I M I TA DA e m i n g l ê s L U C R ÂC E
JEWELRY LTD.
N/085104

2014/10/13

2014/10/13

陳志文

43

Chan Chi Man
N/085113

2014/10/13

2014/10/13

亞博遊藝（澳門）有限公司

28

Aspect Gaming (Macau) Limited
N/085114

2014/10/13

2014/10/13

亞博遊藝（澳門）有限公司

35

Aspect Gaming (Macau) Limited
N/085115

2014/10/13

2014/10/13

Swissgear Sàrl

07

N/085119

2014/10/13

2014/10/13

Swissgear Sàrl

21

N/085121

2014/10/13

2014/10/13

博禾（福建）電子科技有限公司

10

N/085122

2014/10/13

2014/10/13

卓爾悅（常州）電子科技有限公司

34

N/085124

2014/10/13

2014/10/13

珠海市魅族科技有限公司

35
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N/085125

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

09

N/085126

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

35

N/085127

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

38

N/085128

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

41

N/085129

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

43

N/085130

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

09

N/085131

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

35

N/085132

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

38

N/085133

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

41

N/085134

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

43

N/085135

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

09

N/085136

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

35

N/085137

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

38

N/085138

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

41

N/085139

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

43

N/085140

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

09

N/085141

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

35

N/085142

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

38

N/085143

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

41

N/085144

2014/10/13

2014/10/13

EEG Management Services Limited

43

N/085145

2014/10/13

2014/10/13

Universal Entertainment Corporation

09

N/085151

2014/10/13

2014/10/13

F.B.A.I. FONDERIA BRONZI ARTISTICI ITALIA S.A.S DI

11

PEREGO FRANCO, CALEGARI UMBERTO E C.
N/085152

2014/10/13

2014/10/13

Accolade Wines Limited

33

N/085154

2014/10/13

2014/10/13

Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.

34

N/085155

2014/10/13

2014/10/13

Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.

34

N/085156

2014/10/13

2014/10/13

Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.

34

N/085157

2014/10/13

2014/10/13

河南中煙工業有限責任公司

34

N/085159

2014/10/13

2014/10/13

Beijing Aimer Lingerie Co., Ltd

14

N/085160

2014/10/13

2014/10/13

Beijing Aimer Lingerie Co., Ltd

18

N/085161

2014/10/13

2014/10/13

Beijing Aimer Lingerie Co., Ltd

25

N/085162

2014/10/13

2014/10/13

Beijing Aimer Lingerie Co., Ltd

35

N/085163

2014/10/13

2014/10/13

Almirall, S.A.

05

N/085164

2014/10/13

2014/10/13

Almirall, S.A.

05
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N/085173

2014/10/13

2014/10/13

陝西實踐家商業培訓學院

16

N/085174

2014/10/13

2014/10/13

陝西實踐家商業培訓學院

41

N/085175

2014/10/13

2014/10/13

陝西實踐家商業培訓學院

42

N/085176

2014/10/13

2014/10/13

陝西實踐家商業培訓學院

16

N/085177

2014/10/13

2014/10/13

陝西實踐家商業培訓學院

41

N/085178

2014/10/13

2014/10/13

陝西實踐家商業培訓學院

42

N/085179

2014/10/13

2014/10/13

CHUANG FONG ENTERPRISE LTD.

05

N/085180

2014/10/13

2014/10/13

The Cartoon Network, Inc.

09

N/085181

2014/10/13

2014/10/13

The Cartoon Network, Inc.

41

N/085182

2014/10/13

2014/10/13

The Cartoon Network, Inc.

09

N/085183

2014/10/13

2014/10/13

The Cartoon Network, Inc.

41

N/085193

2014/10/13

2014/10/13

CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A.

32

N/085196

2014/10/13

2014/10/13

廣東聖約翰服飾股份有限公司

18

N/085212

2014/10/13

2014/10/13

重慶長安汽車股份有限公司

12

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.
N/085213

2014/10/13

2014/10/13

Baha Mar Ltd.

41

N/085214

2014/10/13

2014/10/13

FMTM Distribution Ltd

14

N/085220

2014/10/13

2014/10/13

蘇州佛朗尼齊拉服飾有限公司

25

Frognie Zila (Suzhou) Apparel Co., Ltd.
N/085221

2014/10/13

2014/10/13

梁敏慧

43

LEUNG MAN WAI
N/085222

2014/10/13

2014/10/13

梁敏慧

43

LEUNG MAN WAI
N/085223

2014/10/13

2014/10/13

梁敏慧

43

LEUNG MAN WAI
N/085224

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

35

N/085225

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

39

N/085226

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

41

N/085227

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

43

N/085228

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

44

N/085229

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

35

N/085230

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

39

N/085231

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

41

N/085232

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

43

N/085233

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

44

N/085234

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

35
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N/085235

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

39

N/085236

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

41

N/085237

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

43

N/085238

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

44

N/085239

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

35

N/085240

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

39

N/085241

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

41

N/085242

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

43

N/085243

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

44

N/085244

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

35

N/085245

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

39

N/085246

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

41

N/085247

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

43

N/085248

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

44

N/085249

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

35

N/085250

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

39

N/085251

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

41

N/085252

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

43

N/085253

2014/10/13

2014/10/13

GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED

44

N/085255

2014/10/13

2014/10/13

Gene Company Limited

09

N/085256

2014/10/13

2014/10/13

Gene Company Limited

10

N/085257

2014/10/13

2014/10/13

Gene Company Limited

09

N/085258

2014/10/13

2014/10/13

Gene Company Limited

10

N/085259

2014/10/13

2014/10/13

Gene Company Limited

17

N/085261

2014/10/13

2014/10/13

健一貿易有限公司

05

N/085262

2014/10/13

2014/10/13

健一貿易有限公司

05

N/085263

2014/10/13

2014/10/13

Hyatt International Corporation

43

N/085264

2014/10/13

2014/10/13

Hyatt International Corporation

43

N/085270

2014/10/13

2014/10/13

愛搜索有限公司

35

ACESSE CORPORATION
N/085271

2014/10/13

2014/10/13

愛搜索有限公司

38

ACESSE CORPORATION
N/085272

2014/10/13

2014/10/13

愛搜索有限公司
ACESSE CORPORATION

41
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2014/10/13

愛搜索有限公司

42

ACESSE CORPORATION
N/085274

2014/10/13

2014/10/13

愛搜索有限公司

45

ACESSE CORPORATION
N/085276

2014/10/13

2014/10/13

DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE

18

N/085277

2014/10/13

2014/10/13

DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE

18

N/085278

2014/10/13

2014/10/13

DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE

25

N/085281

2014/10/13

2014/10/13

佰研生化科技股份有限公司

05

SAGITTARIUS LIFE SCIENCE CORP.
N/085282

2014/10/13

2014/10/13

佰研生化科技股份有限公司

35

SAGITTARIUS LIFE SCIENCE CORP.
N/085283

2014/10/13

2014/10/13

WM. WRIGLEY JR. COMPANY

18

N/085284

2014/10/13

2014/10/13

WM. WRIGLEY JR. COMPANY

25

N/085285

2014/10/13

2014/10/13

WM. WRIGLEY JR. COMPANY

18

N/085286

2014/10/13

2014/10/13

WM. WRIGLEY JR. COMPANY

25

N/085296

2014/10/13

2014/10/13

King.Com Limited

09

N/085297

2014/10/13

2014/10/13

King.Com Limited

41

N/085305

2014/10/13

2014/10/13

陳子祥

43

CHAN TSZ CHEUNG
N/085306

2014/10/13

2014/10/13

陳子祥

43

CHAN TSZ CHEUNG
N/085307

2014/10/13

2014/10/13

陳子祥

43

CHAN TSZ CHEUNG
N/085317

2014/10/13

2014/10/13

VECTOR ITS GROUP LIMITADA

43

N/085318

2014/10/13

2014/10/13

IGG SINGAPORE PTE. LTD.

41

N/085319

2014/10/13

2014/10/13

IGG SINGAPORE PTE. LTD.

41

N/085320

2014/10/13

2014/10/13

時富建材有限公司

19

N/085321

2014/10/13

2014/10/13

DELVAUX DESIGN COORDINATION & FINANCE

18

N/085322

2014/10/13

2014/10/13

Nu Mark LLC

09

N/085323

2014/10/13

2014/10/13

Nu Mark LLC

34

N/085326

2014/10/13

2014/10/13

Nu Mark LLC

09

N/085327

2014/10/13

2014/10/13

Nu Mark LLC

34

N/085328

2014/10/13

2014/10/13

Les Marguerites Limited

14

N/085329

2014/10/13

2014/10/13

Les Marguerites Limited

35

N/085330

2014/10/13

2014/10/13

ASAHI FOOD & HEALTHCARE CO., LTD.

03

N/085331

2014/10/13

2014/10/13

ASAHI FOOD & HEALTHCARE CO., LTD.

05
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N/085332

2014/10/13

2014/10/13

ASAHI FOOD & HEALTHCARE CO., LTD.

29

N/085333

2014/10/13

2014/10/13

ASAHI FOOD & HEALTHCARE CO., LTD.

30

N/085334

2014/10/13

2014/10/13

ASAHI FOOD & HEALTHCARE CO., LTD.

32

N/085335

2014/10/13

2014/10/13

ASAHI FOOD & HEALTHCARE CO., LTD.

05

N/085336

2014/10/13

2014/10/13

WMS Gaming Inc.

09

N/085337

2014/10/13

2014/10/13

WMS Gaming Inc.

09

N/085338

2014/10/13

2014/10/13

WMS Gaming Inc.

09

N/085339

2014/10/13

2014/10/13

WMS Gaming Inc.

09

N/085340

2014/10/13

2014/10/13

WMS Gaming Inc.

09

N/085341

2014/10/13

2014/10/13

SBE HOTEL LICENSING, LLC

35

N/085342

2014/10/13

2014/10/13

SBE HOTEL LICENSING, LLC

36

N/085343

2014/10/13

2014/10/13

SBE HOTEL LICENSING, LLC

37

N/085344

2014/10/13

2014/10/13

SBE HOTEL LICENSING, LLC

43

N/085345

2014/10/13

2014/10/13

重慶長安汽車股份有限公司

12

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.
N/085346

2014/10/13

2014/10/13

卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

03

C O LO U R M I X T R A D I N G (M AC AO C O M M E RC I A L
OFFSHORE) LIMITED
N/085347

2014/10/13

2014/10/13

卡萊美貿易（澳門離岸商業服務）有限公司

35

C O LO U R M I X T R A D I N G (M AC AO C O M M E RC I A L
OFFSHORE) LIMITED
N/085348

2014/10/13

2014/10/13

NzO International Limited

32

N/085349

2014/10/13

2014/10/13

NzO International Limited

33

N/085350

2014/10/13

2014/10/13

NzO International Limited

32

N/085351

2014/10/13

2014/10/13

澳門豆撈（豆佬）集團有限公司

29

N/085356

2014/10/13

2014/10/13

TYTEX A/S

10

N/085357

2014/10/13

2014/10/13

TYTEX A/S

25

N/085368

2014/10/13

2014/10/13

恆星科技發展有限公司

25

N/085369

2014/10/13

2014/10/13

紐海信息技術（上海）有限公司

35

N/085370

2014/10/13

2014/10/13

MAGICIAN GAMING CO., LTD.

28

N/085371

2014/10/13

2014/10/13

MAGICIAN GAMING CO., LTD.

41

N/085372

2014/10/13

2014/10/13

MAGICIAN GAMING CO., LTD.

42

N/085373

2014/10/13

2014/10/13

MAGICIAN GAMING CO., LTD.

28

N/085374

2014/10/13

2014/10/13

MAGICIAN GAMING CO., LTD.

41

N/085375

2014/10/13

2014/10/13

MAGICIAN GAMING CO., LTD.

42
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N/085376

2014/10/13

2014/10/13

FMTM Distribution Ltd

14

N/085377

2014/10/13

2014/10/13

FMTM Distribution Ltd

14

N/085378

2014/10/13

2014/10/13

ABIOGEN PHARMA S.p.A.

05

N/085379

2014/10/13

2014/10/13

KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING

09

AS SQUARE ENIX CO., LTD.)
N/085380

2014/10/13

2014/10/13

KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING

41

AS SQUARE ENIX CO., LTD.)
N/085430

2014/10/13

2014/10/13

梁玉佩

25

Leong Iok Pui
N/085443

2014/10/13

2014/10/13

Marian Bibi Hassan

43

N/085454

2014/10/13

2014/10/13

康能（德國）醫藥有限公司

05

N/085455

2014/10/13

2014/10/13

康能（德國）醫藥有限公司

05

N/085456

2014/10/13

2014/10/13

Chow Tai Fook Jewellery Company Limited

14

N/085457

2014/10/13

2014/10/13

安記海味有限公司

29

N/085458

2014/10/13

2014/10/13

安記海味有限公司

35

N/085459

2014/10/13

2014/10/13

安記海味有限公司

43

N/085460

2014/10/13

2014/10/13

深圳市玉玲瓏珠寶有限公司

14

N/085461

2014/10/13

2014/10/13

深圳市玉玲瓏珠寶有限公司

35

N/085462

2014/10/13

2014/10/13

深圳市名巨實業發展有限公司

14

N/085463

2014/10/13

2014/10/13

深圳市名巨實業發展有限公司

16

N/085464

2014/10/13

2014/10/13

深圳市名巨實業發展有限公司

35

N/085465

2014/10/13

2014/10/13

深圳市名巨實業發展有限公司

42

N/085466

2014/10/13

2014/10/13

深圳市名巨實業發展有限公司

14

N/085467

2014/10/13

2014/10/13

深圳市名巨實業發展有限公司

16

N/085468

2014/10/13

2014/10/13

深圳市名巨實業發展有限公司

35

N/085469

2014/10/13

2014/10/13

深圳市名巨實業發展有限公司

42

N/085473

2014/10/13

2014/10/13

Diageo Brands B.V.

33

N/085474

2014/10/13

2014/10/13

陳錫朝

05

Chan Sek Chio
N/085476

2014/10/13

2014/10/13

XR Services, LLC

12

N/085477

2014/10/13

2014/10/13

XR Services, LLC

41

N/085478

2014/10/13

2014/10/13

XR Services, LLC

12

N/085479

2014/10/13

2014/10/13

XR Services, LLC

41

N/085480

2014/10/13

2014/10/13

Lei Nga Sun

25

N/085481

2014/10/13

2014/10/13

Lei Nga Sun

25

N/085482

2014/10/13

2014/10/13

武漢零點綠色食品有限公司

29

WUHAN LINGDIAN GREENFOOD CO., LTD
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2014/10/13

嘉信國際投資（香港）有限公司

14

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO.,
LIMITED
N/085484

2014/10/13

2014/10/13

嘉信國際投資（香港）有限公司

18

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO.,
LIMITED
N/085485

2014/10/13

2014/10/13

嘉信國際投資（香港）有限公司

25

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO.,
LIMITED
N/085486

2014/10/13

2014/10/13

嘉信國際投資（香港）有限公司

14

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO.,
LIMITED
N/085487

2014/10/13

2014/10/13

嘉信國際投資（香港）有限公司

18

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO.,
LIMITED
N/085488

2014/10/13

2014/10/13

嘉信國際投資（香港）有限公司

25

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO.,
LIMITED
N/085489

2014/10/13

2014/10/13

嘉信國際投資（香港）有限公司

14

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO.,
LIMITED
N/085490

2014/10/13

2014/10/13

嘉信國際投資（香港）有限公司

18

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO.,
LIMITED
N/085491

2014/10/13

2014/10/13

嘉信國際投資（香港）有限公司

25

CARSON INTERNATIONAL INVESTMENT (H.K) CO.,
LIMITED
N/085492

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

01

N/085493

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

03

N/085494

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

07

N/085495

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

14

N/085496

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

16

N/085497

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

18

N/085498

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

20

N/085499

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

25

N/085500

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

30

N/085501

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

32

N/085502

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

34

N/085503

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

35
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N/085504

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

36

N/085505

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

37

N/085506

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

38

N/085507

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

39

N/085508

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

41

N/085509

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

42

N/085510

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

43

N/085511

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

44

N/085512

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

01

N/085513

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

03

N/085514

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

07

N/085515

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

14

N/085516

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

16

N/085517

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

18

N/085518

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

20

N/085519

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

25

N/085520

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

30

N/085521

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

32

N/085522

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

34

N/085523

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

35

N/085524

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

36

N/085525

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

37

N/085526

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

38

N/085527

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

39

N/085528

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

41

N/085529

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

42

N/085530

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

43

N/085531

2014/10/13

2014/10/13

黑龍江北大荒農墾集團總公司

44

N/085535

2014/10/13

2014/10/13

美氏博（上海）食品有限公司

05

MILKSPOT (SHANGHAI) FOOD CO., LTD.
N/085536

2014/10/13

2014/10/13

YU, CHUNG GIL

09

N/085537

2014/10/13

2014/10/13

YU, CHUNG GIL

41

N/085538

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

09

N/085539

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

14
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N/085540

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

16

N/085541

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

18

N/085542

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

20

N/085543

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

21

N/085544

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

24

N/085545

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

25

N/085546

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

28

N/085547

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

35

N/085548

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

41

N/085549

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

43

N/085550

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

09

N/085551

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

14

N/085552

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

16

N/085553

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

18

N/085554

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

21

N/085555

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

24

N/085556

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

25

N/085557

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

28

N/085558

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

35

N/085559

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

41

N/085560

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

43

N/085561

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

09

N/085562

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

14

N/085563

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

16

N/085564

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

18

N/085565

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

21

N/085566

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

24

N/085567

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

25

N/085568

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

28

N/085569

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

35

N/085570

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

41

N/085571

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

43

N/085572

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

09

N/085573

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

14
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N/085574

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

16

N/085575

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

18

N/085576

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

20

N/085577

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

21

N/085578

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

24

N/085579

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

25

N/085580

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

28

N/085581

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

35

N/085582

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

41

N/085583

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

43

N/085584

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

09

N/085585

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

14

N/085586

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

16

N/085587

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

18

N/085588

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

20

N/085589

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

21

N/085590

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

24

N/085591

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

25

N/085592

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

28

N/085593

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

35

N/085594

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

41

N/085595

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

43

N/085596

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

09

N/085597

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

14

N/085598

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

16

N/085599

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

18

N/085600

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

21

N/085601

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

24

N/085602

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

25

N/085603

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

28

N/085604

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

35

N/085605

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

41

N/085606

2014/10/13

2014/10/13

廣東長隆集團有限公司

43

N/085619

2014/10/13

2014/10/13

四川省宜賓五糧液集團有限公司

33
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N/085620

2014/10/13

2014/10/13

上海妍蔻服飾有限公司

25

N/085621

2014/10/13

2014/10/13

上海妍蔻服飾有限公司

28

N/085622

2014/10/13

2014/10/13

周國興

25

N/085623

2014/10/13

2014/10/13

吳啟軍

25

N/085624

2014/10/13

2014/10/13

Universal Entertainment Corporation

09

N/085625

2014/10/13

2014/10/13

Universal Entertainment Corporation

09

N/085626

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085627

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085628

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085629

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085630

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085631

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085632

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085633

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085634

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085637

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085638

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085641

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085642

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085643

2014/10/13

2014/10/13

Bally Gaming, Inc.

28

N/085647

2014/10/13

2014/10/13

UCC HOLDINGS CO., LTD.

30

N/085648

2014/10/13

2014/10/13

UCC HOLDINGS CO., LTD.

32

N/085651

2014/10/13

2014/10/13

南光（集團）有限公司

35

N/085653

2014/10/13

2014/10/13

南光（集團）有限公司

35

N/085664

2014/10/13

2014/10/13

Van Cleef & Arpels S.A.

14

N/085665

2014/10/13

2014/10/13

HOUSE OF THREE, LIMITED

43

N/085666

2014/10/13

2014/10/13

Ocean Park Corporation

41

N/085667

2014/10/13

2014/10/13

Ocean Park Corporation

42

N/085668

2014/10/13

2014/10/13

Ocean Park Corporation

43

N/085669

2014/10/13

2014/10/13

Watson Enterprises Limited

03

N/085670

2014/10/13

2014/10/13

Watson Enterprises Limited

05

N/085671

2014/10/13

2014/10/13

Watson Enterprises Limited

35

N/085672

2014/10/13

2014/10/13

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

28

N/085691

2014/10/13

2014/10/13

澳門企保有限公司

37
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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

MC Food Specialties Inc.

01

第214條第1款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款
c）項，適用於第214條第1款a）項。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1
do art.º 215.º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável
ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/075717

2014/10/10

MC Food Specialties Inc.

29

第214條第1款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款
c）項，適用於第214條第1款a）項。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1
do art.º 215.º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável
ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/075718

2014/10/10

MC Food Specialties Inc.

30

第214條第1款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款
c）項，適用於第214條第1款a）項。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1
do art.º 215.º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável
ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/075719

2014/10/10

MC Food Specialties Inc.

31

第214條第1款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款
c）項，適用於第214條第1款a）項。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1
do art.º 215.º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável
ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/075720

2014/10/10

MC Food Specialties Inc.

33

第214條第1款b）項，結合第215條第1款及第9條第1款
c）項，適用於第214條第1款a）項。
Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1
do art.º 215.º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável
ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/076008

2014/10/14

川渝中煙工業有限責任公司

34

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，及第214
條第2款b）項，結合第215條第1款。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea
e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º,
conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/076009

2014/10/14

川渝中煙工業有限責任公司

34

第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，及第214
條第2款b）項，結合第215條第1款。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea
e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º,
conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/080719

2014/10/09

HUANG, MING-CHEN

35

第214條第2款b）項，結合第215條第1款。
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1
do art.º 215.º

N/081455

2014/10/10

Coast Research LLC

09

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條
第1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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編號
N.º

批示日期
Data de
despacho
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備註
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

N/081456

2014/10/10

Coast Research LLC

09

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條
第1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/082657

2014/10/10

Amalie AOC, Ltd.

04

第214條第1款a）項，適用於第9條第1款a）項，結合第
199條第1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi da alínea
a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1
do art.º 199.º

N/082866

2014/10/10

富榮藥業有限公司

05

第214條第2款a）項，結合第199條第1款b）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com a alínea
b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/082867

2014/10/10

梁葵枝
LIANG KUIZHI

30

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條
第1款b）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/083166

2014/10/09

Walton International
Limited

35

第199條第1款b）項及c）項，結合第9條第1款a）項，
適用於第214條第1款a）項。
Alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado
com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/083178

2014/10/09

MB Signature - Eventos,
Limitada

41

第214條第1款a）項，適用於第9條第1款a）項，結合第
199條第1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi da alínea
a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º

N/083179

2014/10/09

MB Signature - Eventos,
Limitada

41

第214條第1款a）項，適用於第9條第1款a）項，結合第
199條第1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi da alínea
a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º

N/083180

2014/10/09

MB Signature - Eventos,
Limitada

41

第214條第1款a）項，適用於第9條第1款a）項，結合第
199條第1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi da alínea
a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º

N/083267

2014/10/10

Ascent Solar Technologies,
Inc.

09

第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條
第1款b）項及c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do
art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º

N/083602

2014/10/09

MB Signature - Eventos,
Limitada

41

第214條第1款a）項，適用於第9條第1款a）項，結合第
199條第1款c）項。
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, aplicável ex vi da alínea
a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1
do art.º 199.º

N/083701

2014/10/10

Philip Morris Brands Sàrl

34

第214條第2款a）項。
Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º
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續期
Renovação
編號
N.º
P/004574

P/009880

P/010352

(4434-M)

(9708-M)

(10262-M)

N/005683

N/005684

N/005685

N/006530

N/006564

N/006565

N/024362

N/027339

N/027577

N/027860

N/027861

N/027865

N/027908

N/027918

N/027925

N/027926

N/027927

N/027928

N/027929

N/027930

N/027931

N/027932

N/027933

N/028112

N/028404

N/028405

N/028568

N/028569

N/028594

N/028595

N/028834

N/028910

N/028924

N/028925

N/028968

N/029113

N/029114

N/029259

N/029299

N/029301

N/029517

N/029520

N/029521

N/029522

N/029523

N/029611

N/029612

N/029768

N/029769

N/029770

N/029771

N/029916

N/030618

N/030619

N/030621

N/031209

N/031210

N/031211

N/031212

N/031213

N/031214

N/031233

N/031234

N/031235

N/031236

N/031237

N/031238

N/031239

N/031240

N/031241

N/031242

N/031243

N/031244

N/031257

N/031258

N/031259

附註
Averbamento

編號
N.º
P/001137
(1042-M)

P/001138
(1043-M)

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

ELEKTRA ENTERTAIN- 1633 Broadway, New York , New York 10019,
2014/10/10 更改地址
United States of America
Modificação de MENT GROUP INC.
sede

P/004574
(4434-M)
P/009879
(9707-M)

P/009880
(9708-M)

S O C I ET E NAT I O NA L E 2, Place aux Etoiles, 93200 St Denis, France
2014/10/09 更改地址
Modificação de DES CHEMINS DE FER
FRANCAIS SNCF
sede
ELEKTRA ENTERTAIN- 1633 Broadway, New York , New York 10019,
2014/10/10 更改地址
United States of America
Modificação de MENT GROUP INC.
sede

Westin Hotel Management, One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902,
P/010294 P/010295 2014/10/09 更改地址
Estados Unidos da América
(10204-M) (10205-M)
Modificação de L.P.
sede
JONES INVESTMENT CO., JONES APPAREL (US) LLC, com sede em
INC.
1411 Broadway New York, New York 10018,
Estados Unidos da América

N/002576
N/002578

2014/10/10 轉讓
Transmissão

N/005576
N/005693

Westin Hotel Management, One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902,
2014/10/09 更改地址
Estados Unidos da América
Modificação de L.P.
sede

N/006503

VIRGIN ENTERPRISES LI- The Battleship Building, 179 Harrow Road,
2014/10/13 更改地址
W26NB London, United Kingdom
Modificação de MITED
sede
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編號
N.º
N/006891

批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

2014/10/09 更改地址

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

Westin Hotel Management,

Modificação de L.P.

19863

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902,
Estados Unidos da América

sede
N/009500

2014/10/10 更改地址

NEWAY KARAOKE BOX

中國香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海

Modificação de LIMITED

商業中心8樓801-802室

sede

Unit 801 & 802, 8/F, East Ocean Centre, 98
Granville Road, TST East, Kowloon, Hong
Kong

N/010474

N/010476

N/010475

2014/10/09 更改地址

Westin Hotel Management,

Modificação de L.P.

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902,
Estados Unidos da América

sede
N/012275

2014/10/10 更改地址

NEWAY KARAOKE BOX

中國香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海

Modificação de LIMITED

商業中心8樓801-802室

sede

Unit 801 & 802, 8/F, East Ocean Centre, 98
Granville Road, TST East, Kowloon, Hong
Kong

N/014825

2014/10/10 轉讓

Aktiebolaget SCA Finans

SE-405 03 Göteborg, Suécia

Transmissão
N/016009
N/016010

2014/10/10 轉讓
Transmissão

SCA Hygiene Products AB, com sede em

JONES INVESTMENT CO., JONES APPAREL (US) LLC, com sede
INC.

em 1411 Broadway New York, New York
10018, Estados Unidos da América

N/020016

N/021685

N/021570

N/021884

N/021684

2014/10/09 更改地址

Westin Hotel Management,

Modificação de L.P.

One StarPoint, Stamford, Connecticut
06902, Estados Unidos da América

sede

N/023946

2014/10/10 更改地址

御前壽司有限公司

中國香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海

Modificação de GOZEN SUSHI LIMITED

商業中心8樓801-802室

sede

Unit 801 & 802, 8/F, East Ocean Centre, 98
Granville Road, TST East, Kowloon, Hong
Kong

N/024566

N/026416

N/024567

N/026417

Modificação de L.P.

N/024568

N/026418

sede

N/027075
N/027076

2014/10/09 更改地址

2014/10/13 更改地址

Westin Hotel Management,

VIRGIN ENTERPRISES

Modificação de LIMITED

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902,
Estados Unidos da América

The Battleship Building, 179 Harrow Road,
W26NB London, United Kingdom

sede
N/027603
N/027604

2014/10/09 更改地址

Westin Hotel Management,

Modificação de L.P.

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902,
Estados Unidos da América

sede
N/028112
N/028113

2014/10/09 更改認別資料

Sea World Inc.

Sea World LLC

Sea World LLC

9205 South Park Center Loop, Suite 400, Or-

Modificação de
identidade
2014/10/09 更改地址
Modificação de

lando, Florida 32819, United States of Ame-

sede

rica
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權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

N/028594
N/028595

2014/10/10 更改認別資料 Tessitura Di Robecchetto Can- CANDIANI S.P.A.
Modificação de diani SpA
identidade

N/031257
N/031258
N/031259

Le Saunda Licensing Limited
2014/09/30 更改地址
Modificação de
sede

Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane & Bay
Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, Bahamas

N/035761

2014/10/10 更改地址
星娛樂（環宇）有限公司
Modificação de STAR ENTERTAINMENT
sede
(UNIVERSE) LIMITED

中國香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海
商業中心8樓801-802室
Unit 801-802, 8/F, East Ocean Centre, 98
Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

N/038724
N/038725
N/038726

2014/09/30 更改認別資料 廣東嘉豪食品股份有限公司
Modificação de
identidade

廣東嘉豪食品有限公司
Guangdong Jiahao Foodstuff Limited

Aktiebolaget SCA Finans

SCA Hygiene Products AB, com sede em
SE-405 03 Göteborg, Suécia

N/043595
N/043809
N/043810
N/043811

N/043812
N/043813
N/043814

2014/10/10 轉讓
Transmissão

N/044183
N/044337
N/044370
N/048345

N/048346
N/050442
N/051561
N/051562

Westin Hotel Management, One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902,
2014/10/09 更改地址
Estados Unidos da América
Modificação de L.P.
sede

N/055291
N/055292
N/055293
N/055294

N/055295
N/055296
N/055297
N/055298

2014/10/07 更改認別資料 Chikaranomoto Company Co. Chikaranomoto Holdings Co., Ltd.
Modificação de Ltd.
identidade

N/055747

N/056307
N/056308
N/056309

N/056310
N/056311

2014/10/10 更改地址
NEWAY KARAOKE BOX
Modificação de LIMITED
sede

中國香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海
商業中心8樓801-802室
Unit 801 & 802, 8/F, East Ocean Centre, 98
Granville Road, TST East, Kowloon, Hong
Kong

2014/10/07 更改認別資料 NH HOTELES, S.A.
Modificação de
identidade

NH HOTEL GROUP, S.A.

Grand Sino Investment Ltd.

Salome International Ltd., com sede em The
Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052,
Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands

N/056998

2014/10/09 轉讓
Transmissão

N/062049

Westin Hotel Management, One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902,
2014/10/09 更改地址
Estados Unidos da América
Modificação de L.P.
sede

N/064721
N/064722

2014/10/10 更改地址
NEWAY KARAOKE BOX
Modificação de LIMITED
sede

中國香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海
商業中心8樓801-802室
Unit 801 & 802, 8/F, East Ocean Centre, 98
Granville Road, TST East, Kowloon, Hong
Kong
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批示日期

附註之性質

Data de

Natureza de

despacho

averbamento

編號
N.º
N/066171

權利人/申請人

內容

Titular/Requerente

Conteúdo

19865

Westin Hotel Management, One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902,

2014/10/09 更改地址

Modificação de L.P.

Estados Unidos da América

sede
N/069562

Swiss Caviar House (Asia) Li- Tropenhaus Frutigen AG, com sede em Tro-

2014/10/13 轉讓
Transmissão

N/075609

2014/10/09 轉讓

N/075610

mited

penhausweg 1, 3714 Frutigen, Switzerland

Blue Rooster, Inc

Blue Rooster Partners, LLC, com sede em
1300 N. Northlake Way Suite 100, Seattle,

Transmissão

Washington 98103, U.S.A.
N/077301

N/077304

N/077302

N/077305

Modificação de

N/077303

N/077306

identidade

N/079988

2014/10/09 更改認別資料

2014/10/07 更改認別資料

N/079989

博士能光學亞洲有限公司

倍視能光學亞洲有限公司

NH HOTELES, S.A.

NH HOTEL GROUP, S.A.

Modificação de
identidade

司法判決
Decisão judicial
確定判決日期

編號

申請人 / 權利人

法院

卷宗編號

N.º

Requerente / Titular

Tribunal

Processo n.º

初級法院

CV3-13-0044-CRJ

N/68086

杜卡迪（澳門）有限公司

Data de trânsito
em julgado
2014/09/10

TJB
初級法院裁定上訴理由不成立，維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
O TJB julgou o recurso improcedente, mantendo o despacho da DSE que recusou o registo da marca em causa.

聲明異議
Reclamação

編號
N.º

提交日期
Data de
entrada

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

N/085755

2014/08/28

Bernardo Manuel Pimenta Diogo Barreiros

Portugália Restauração, S.A.

N/086168

2014/09/02

Natalino do Menino Jesus de Assis Jorge

ROCKWOOL International A/S

N/086169

2014/09/02

Natalino do Menino Jesus de Assis Jorge

ROCKWOOL International A/S

N/086205

2014/09/02

嘉迪國際有限公司

Jaguar Land Rover Limited

GREAT TACT INTERNATIONAL LIMITED
N/086206

2014/09/02

嘉迪國際有限公司

Jaguar Land Rover Limited

GREAT TACT INTERNATIONAL LIMITED
N/087446

2014/10/13

全方數碼有限公司

騰訊控股有限公司
TENCENT HOLDINGS LIMITED
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答辯
Contestação

編號
N.º

提交日期
Data de
entrada

申請人

聲明異議人

Requerente

Oponente

N/083234

2014/09/01

Yanua International Pte. Ltd.

PANDA SECURITY, S. L.

N/083235

2014/09/01

Yanua International Pte. Ltd.

PANDA SECURITY, S. L.

N/083662

2014/09/11

梁錦強

Haw Par Corporation Limited

LEONG KAM KEONG

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 os n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro,
publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de 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/000203

2014/10/13

2014/10/13

陳志文
Chan Chi Man

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

服務名單（2013年9月18日第38期第

…… 藝 術 家 經 紀 、 零 售 、 實 業 經

……藝術家經紀、零售店服務、實

二組《澳門特別行政區公報》）

營。

業經營。

N/073620

Lista de serviços (B.O. da RAEM
n.º 38, II Série, de 18 de Setembro
de 2013)
N/073635

國籍（2013年9月18日第38期第二組

國籍Nacionalidade: 英屬維爾京斯

國籍N a c i o n a l i d a d e: 大不列顛

N/073636

《澳門特別行政區公報》）

島Ilhas Virgens Britanicas

Britânica

Nacionalidade (B.O. da RAEM
n.º 38, II Série, de 18 de Setembro
de 2013)
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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

D/001061

優先權（2014年5月7日第19期第二

日期Data : 2013/02/18

組《澳門特別行政區公報》）

編號N.º : 1300303.7M002

Prioridade (B.O. da RAEM n.º 19,

國家/地區Pais/Territorio:

II Série, de 7 de Maio de 2014)

中國香港Hong Kong, China

……

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/082989

商標圖案（2014年6月4日第23期第
二組《澳門特別行政區公報》）
Figura da marca (B.O. da RAEM
n.º 23, II Série, de 4 de Junho de
2014)

二零一四年十月十六日於經濟局——局長

蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 16 de Outubro de 2014.
O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.
（是項刊登費用為 $589,570.00）
(Custo desta publicação $ 589 570,00)
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