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/

317736
Kombinovaná
12.10.2010
27.04.2011
12.10.2010
480156

(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

19.01.2011
(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)

Redemption o.s.
Čajkovského 5
130 00 Praha 3
Česká republika

1583559
(510)
(16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské
výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo
domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjma nábytku), učební a
vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), tiskařské typy,
štočky, reklamní, užitkové a propagační výrobky z papíru, zejména etikety, ubrousky, ručníky,
tiskoviny, periodické i neperiodické publikace, informační, reklamní a propagační letáky, plakáty,
prospekty, pohlednice, mapy, průvodce, dopisní obálky, přání, kalendáře, samolepicí fólie, papírové a
plastové tašky, sešity, skicáky, tužky, těžítka, papírové nosiče dat, kancelářské výrobky; (38) šíření
elektronických časopisů, periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím počítačové sítě,
Internetu, pomocí satelitů, výměna a šíření zpráv a informací, služby zabezpečující datovou a
audiovizuální komunikaci prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí, kupříkladu počítačové
sítě, Internetu, satelitu; (41) pořizování obrazových a zvukových záznamů, služby vydavatelství a
nakladatelství periodických i neperiodických publikací v tištěné i elektronické podobě, tvorba
rozhlasových a televizních pořadů, organizování politických akcí a konferencí, pořádání besed a
odborných přednášek (školení), nakladatelství a vydavatelství; (42) hosting webových stránek, tvorba a
správa webových stránek, tvorba software, programování internetových databázových systémů a
internetových aplikací, tvorba prezentací, aplikací, katalogů pro webové stránky, programové projekty
(tvorba), převádění médií do elektronické podoby, tvorba informačních databází, elektronických
časopisů a knih.

Třídy výrobků a služeb:
16, 38, 41, 42
**
*****
1583559
1583559
***
1583559
1583559
1583559
1583559

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

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

317736
480156

(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) 29.1.1, 29.1.4, 29.1.3, 29.1.6, 26.4.22, 26.4.9, 27.5.9, 26.4.12, 26.11.12, 24.17.2

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

