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Stav
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Slovní grafická
obchodní činnost, maloobchod a velkoobchod s přístroji a zařízením pro přenos
informací, propagační činnost, marketing a reklama, obchodní řízení včetně
poradenství, administrativní správa včetně služeb administrativně  technického a
organizačně hospodářského charakteru, zprostředkování práce, organizování
výstav a prezentace zboží a služeb ke komerčním a reklamním účelům;
konzultantská činnost v oblasti financí, investiční činnost, činnosti spojené s fondy,
nadacemi, správou majetku a aktiv spadající do této třídy, organizování sbírek,
realitní činnost a činnosti spojené s nemovitostmi spadající do této třídy, komplexní
správa majetku; úklidové, čisticí, údržbářské a renovační služby, pronájem,
opravy a údržba technických a elektrotechnických zařízení, strojů a vozidel,
komplexní služby a činnosti v rámci stavebnictví, provozování servisních
středisek a zařízení, služby spojené s odstraňováním ekologických škod a
katastrof spadající do této třídy, komplexní údržba majetku, provozování
čerpacích či obdobných stanic; služby tiskové agentury a informační společnosti,
zprostředkování komunikace a výměny informací a dat, služby v oblasti
provozování počítačových sítí, elektronické komunikace a zabezpečení přenosu
informací včetně vydávání certifikátu, poskytování telekomunikačních kanálů pro
teleshoppingové služby, poskytování telekomunikačních připojení ke globální
počítačové síti, telekomunikace, rozhlasové a televizní vysílání, provozování
internetové sítě a služby spojené s tímto médiem, půjčování a pronájem přístrojů a
zařízení pro přenos informací spadajících do této třídy; pozemní, letecká,
vzdušná, vodní a jiná doprava a přeprava, taxislužba, záchranné služby včetně
lokalizační záchranné služby, doručovací a kurýrské služby, rozvoz a distribuce
zboží, odtahové služby, činnost cestovních agentur a kanceláří a služby v rámci
cestovního ruchu v oblasti dopravy, skladovací, stěhovací, přepravní a spediční
služby, balicí služby, pronájem či podnájem dopravních a přepravních prostředků
Seznam výrobků a a zařízení včetně tažních zařízení, služby spojené se skladováním elektronicky
uložených dat; provozování vodních, slunečních, větrných elektráren a zařízení
služeb
fungujících či využívajících přírodní zdroje pro výrobu energie, výroba elektřiny a
tepla, třídění a likvidace odpadů a recyklování materiálu, výroba nábytku, bytového
a kancelářského zařízení na zakázku, výroba oděvů a oděvních doplňků na
zakázku; činnosti spojené se vzděláváním, zvyšováním či prohlubováním
kvalifikace spadající do této třídy, činnosti spojené se zábavou, kulturou a sportem
spadající do této třídy, školicí, lektorská, výchovná činnost, publikační činnost,
nakladatelská a vydavatelská činnost, činnost v oblasti rozhlasové a televizní
zábavy šířené i přes Internet spadající do této třídy, zpravodajská činnost,
provozování loterií a organizování sázek; řízení a kontrola kvality, komplexní
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služby související se softwarem a hardwarem spadající do této třídy,
programovací služby pro IT technologie a informační systémy, správa
počítačových sítí, správa a obnova elektronických dat, evidence a archivování dat
spadající do této třídy; ubytování, činnost a provozování hotelů, motelů, penziónů,
ubytoven a jiných ubytovacích zařízení, služby spojené s přechodným
ubytováním a provozováním táborů a kempů, stravování a cateringové služby,
činnosti a provozování restaurací, jídelen, čajoven, kafetérií, barů a jiných
stravovacích a občerstvovacích zařízení, činnost a provozování dětských jeslí či
jiných zařízení pro děti; lékařské služby, zdravotní péče, veterinární služby, péče
o hygienu a krásu osob a zvířat, zemědělské, zahradnické a lesnické služby;
komplexní konzultační a poradenská činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany
spadající do této třídy, bezpečnostní a strážní služby, detektivní služby a služby
osobního strážce, monitorování bezpečnostních a poplašných zařízení, pátrání po
nezvěstných osobách, provoz a činnost tísňové linky (bezpečnostní služby),
licenční činnost a činnost spojená s poskytováním a správou licencí a sublicencí,
správa autorských práv (právní služby).

LokZS Lokalizační záchranná služba, informace k výpisu ochranné známky
Výpis údajů k ochranné známce LokZS Lokalizační záchranná služba byl pořízen dne .
Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English
version
V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění LokZS Lokalizační záchranná služba, z toho 1
platnou.

Copyright © 2000  2015 Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. ISSN 18018688 Ochrana údajů

http://oz.kurzy.cz/geriatricusosnucice71kostelecnadcernymilesy28163czbrp/lokzslokalizacnizachrannasluzbap487257z324802u.htm

2/2

