ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Výpis z rejstříku ochranných známek
(111) Číslo zápisu:
Druh známky:
(220) Datum podání:
(151) Datum zápisu:
(320) Vznik práva
přednosti:
(210) Číslo spisu:
(442) Datum zveřejnění
přihlášky:

327159
Kombinovaná
23.01.2012
05.09.2012
23.01.2012
491994

(730)
(551)
(510)
(156)
(791)

Vlastník
Záznam o kolektivní ochranné známce
Seznam výrobků a služeb
Obnova zápisu
Licenční smlouvy

(800) Mezinárodní zápisy
(740) Zástupce vlastníka

30.05.2012

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

(180) Zánik práv k ochranné známce
(500) Jiná práva, ostatní rozhodné

Tento výpis je neprodejný, má pouze informativní charakter a byl pořízen na Internetu.
(730)

EU-TRANSACTION, s.r.o.
Strojírenská 2269/36
591 01 Žďár nad Sázavou

(510)

(6) obecné kovy a jejich slitiny, železné a neželezné (barevné) kovy, odpad z železných a neželezných
(barevných) kovů, kovové stavební materiály, kovové stavební materiály přenosné, kovové materiály pro
železnice, kabely a kovové dráty neelektrické, kovové roury a trubky, kovové výrobky, které nejsou uvedeny v
jiných třídách, rudy; (39) skladování zboží, doprava a skladování odpadu, skladování plechů a kabelů, ukládání
odpadů včetně nebezpečných a druhotných surovin, pronájem skladišť pro jejich skladování, pronájem vozidel
pro jejich přepravu a provozování skládky, zprostředkovatelská činnost v těchto oblastech; (40) zpracování
odpadu, mechanické zpracování materiálů, zpracování kovového odpadu a kabelů, likvidace kovových
materiálů v rámci této třídy.
Třídy výrobků a služeb:

6, 39, 40
(740)

JUDr. Iveta Pelánková, advokátka
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1

(500)

Předmět exekuce. Exekutor:
Exekutorský úřad Brno - město
JUDr. Alena Blažková, Ph.D., soudní exekutor
Konečného náměstí 541/2
602 00 Brno, Veveří

Znění nebo vyobrazení ochranné známky
(111) Číslo zápisu:
(210) Číslo spisu:

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

327159
491994

(540) Reprodukce ochranné známky
(526) Omezení rozsahu ochrany
(558) Informace o ochranné známce tvořené
pouze barvou nebo kombinací barev
(591) Informace o nárokovaných barvách
(561) Přepis do latinky
(531) Třídy obrazových prvků

(540)

(531)

24.15.1, 24.15.13, 25.3.3, 26.4.3, 26.4.19, 27.5.9, 29.1.2, 29.1.3

Pokud se domníváte, že tento výpis obsahuje chyby, obraťte se prosím na ÚPV.

