
Stare legala: Inregistrata / Granted trademark

Numar de depozit: M 2015 03080

Data de depozit: 06.05.2015

Prioritati invocate Nu exista informatii sau nu este cazul. 

Numar marca: 139133

Data acordare: 17.11.2015

Data expirare: 06.05.2025

Denumire: DEPOZIT ONLINE.RO

Reproducere grafica: 

Tipul marcii: 
Individuală, Combinată

Lista de produse si/sau servicii clasificata Nisa: 
1,6,19,35
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe, fotografie, agricultură,
horticultură şi silvicultură; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută; îngrăşăminte; compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor; produse chimice pentru
conservarea alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
6 Metale comune şi aliajele acestora; materiale de construcţii metalice;
construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căi ferate;
cabluri şi fire metalice neelectrice; fierărie, articole mici din metal; ţevi şi
tuburi metalice; produse nemetalice cuprinse în alte clase; minereuri.



19 Materiale de construcţii nemetalice, conducte rigide nemetalice pentru
construcţii; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile;
monumente (cu excepţia celor din metal).
35 Regruparea în avantajul terţilor a materialelor de construcţii, materialului
lemnos, produselor electrice, produselor electrocasnice, produselor de
feronerie, utilajelor de deszăpezit, instalaţiilor sanitare, mobilierului,
obiectelor sanitare, scărilor, schelelor, sistemelor de instalaţii solare,
uneltelor, gipscartonului, ipsosului, profilelor metalice, gresiei, faianţei,
granitului, adezivilor, gleturi, vopselelor, amorselor, chituri, uşilor, parchet,
paste siliconice, spume poliuretanice, materiale de etanşare, covoare
ceramice, ustensilelor de bucătărie, centralelor termice, radiatoarelor,
convectoarelor electrice, boilerelor, radiatoarelor, betonierelor, malaxoarelor
profesionale, maşinilor pentru finisat beton, maşinilor pentru tăiat beton,
maşinilor de tencuit, compactoarelor, echipamentelor pentru construcţii,
izolaţiilor termice, sculelor şi uneltelor pentru grădină, sistemelor de irigaţii
şi accesoriilor pentru acestea, pulverizatoarelor, plaselor pentru grădină,
uneltelor pentru camping, semineelor, sobelor, pavajelor, bordurilor, dalelor,
tablei, plasei sudate, fierului beton, ţevii metalice, stâlpilor, panourilor
bordurate, profilelor laminate, sârmei, plăcilor şi profilelor de policarbonat,
profilelor de aluminiu policarbonat, articolelor de sticlă pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor web, prin intermediul caselor
de comenzi şi prin intermediul emisiunilor de teleshopping.

Clase Vienna: 
260118 270508 290112

Culori revendicate: 
negru, portocaliu

Numele si adresa solicitantului initial: 
101040 MITREA LAURENŢIU-DANIEL Str. Zmeului nr. 26, judeţul Prahova
PLOIEŞTI ** ROMANIA 

Numele si adresa mandatarului desemnat: 
1452 AGENŢIE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA&amp;PARTNERS Str. 11 Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

Numele si adresa titularului: 
101040 MITREA LAURENŢIU-DANIEL Str. Zmeului nr. 26, judeţul Prahova
PLOIEŞTI ** ROMANIA 


