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:
/číslování dle INID kódů
standard OMPI/

246083
Slovní
17.10.2001
29.07.2002
17.10.2001
172560

(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

17.04.2002
(180) Zánik práv k ochranné známce
(500) Jiná práva, ostatní rozhodné údaje

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

EPOS OK, s.r.o.
Kafkova 16
160 00 Praha 6

617312
(510)

(9) datové nosiče pro oblast software výpočetní techniky - např. nosiče optické, magnetické,
magnetooptické, manuály v elektronické podobě pro software; (16) tištěné manuály pro software a
jeho provozní aplikace, tištěné pracovní pomůcky pro školení aplikací počítačových řešení; (41)
školení v oblasti aplikací datových systémů, zaškolování v oblasti ekonomických, výrobních a
informačních systémů, organizování a pořádání přednášek a výstav v souvislosti s aplikacemi
datových systémů; (42) vývojová, inženýrská a expertní činnost, související s datovými systémy a
jejich aplikacemi, vývojová, inženýrská a expertní činnost související s oblastí ekonomických,
výrobních a informačních systémů, vývoj a realizace v oblasti internetu.
Třídy výrobků a služeb:
9, 16, 41, 42

*****
(156)

Zápis ochranné známky obnoven s účinností k 17.10.2011.

****
***
**
(740)

PROPATENT
Ing. Vlasta Sedláčková
Pod Pekařkou 1
147 00 Praha 4

***
**
*****
*
**
***
****
617312
*****

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

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

246083
172560

(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)

SIDUS

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

