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Základní bibliografie

Zdroj ÚPV-ČR

(210) Číslo přihlášky 75471

(540) Vyjádření ochranné známky NETEX

(111) Číslo zápisu 184094

(511) Třídy výrobků a služeb 6, 17, 24, 25, 35, 37, 39, 40, 42

(220) Datum podání přihlášky 10.03.1993 CZ

Priorita (320) Datum práva přednosti: 10.03.1993
(330) Země priority: Česká republika

(151) Datum zápisu 10.04.1995 CZ

(730) Přihlašovatel/vlastník NETEX, spol. s r.o., Na hrázi 124, 406 43 Děčín VIII, Česká republika

Zástupce ELITFORM, v.o.s., patentová a známková kancelář, Voda Karel,
Bolzanova 13, 618 00 Brno, Česká republika

Stav dokumentu Platný dokument

Druh Slovní

OZ obnovena do 10.03.2023

Seznam výrobků a služeb

(510) CS: Zpracování a úprava materiálu, zejména surových textilních vláken
a chemických vláken, výroba plsti, zvláště vlněné a chlupové kotouče a
desky, valchované plstěné výrobky i kombinované, netkané textilie,
filtrační, tepelně akustické textilie a technické konfekční výrobky z nich,
zboží pro kloboučnictví, pro obuv a oděvy, textilní výrobky neobsažené v
jiných třídách; služby spojené s provozem restauračním a pohostinským
a služby s radou nebo pomocí druhým s tímto související nebo se
vyskytující; stavby a opravy, stavitelství, práce se stavebnímí stroji;
obchodně - technické služby ve stavebnictví; silniční motorová doprava,
nákladní doprava a provozování skladů s dopravou zboží související;
kovoobrábění; výrobky z kovu (nikoliv z drahých kovů); realizace
průmyslového designu.

Přehled položek řízení
Oprávněná úřední osoba / umístění: archiv / archiv
Č.pol. Datum

evidence
podání

Datum
odeslání

Název položky Datum
vyřízení
žádosti

Datum nabytí
právní moci

Datum
evidence
platby

Číslo
věstníku

Poplatek
uhrazen

1 10.03.1993 přihláška OZ 10.04.1995
24.03.1993 Platba

3 20.03.1995 výměr - nedostatky přihlášky
4 24.03.1995 obecné sdělení nebo žádost 28.03.1995
5 28.03.1995 vyžádání nedoplatku
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Č.pol. Datum
evidence
podání

Datum
odeslání

Název položky Datum
vyřízení
žádosti

Datum nabytí
právní moci

Datum
evidence
platby

Číslo
věstníku

Poplatek
uhrazen

7 05.04.1995 dodejka 06.04.1995
05.04.1995 Platba

ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY 1995/06
publikováno
15.06.1995

18.04.1995 osvědčení o zápisu OZ
8 27.01.2003 žádost o obnovu individuální OZ v

ochranné době
19.02.2003 24.01.2003Ano

20.02.2003 dodatek k osvědčení o zápisu
10.03.2003 OBNOVA 2003/05

publikováno
14.05.2003

9 15.11.2012 žádost o obnovu individuální OZ v
ochranné době

21.11.2012 14.11.2012 2012/49
publikováno
05.12.2012

Ano

10.03.2013 OBNOVA
10 odeslání dodatku

Publikace ve Věstníku ÚPV

1995/06  publikováno: 15.06.1995 - ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY
2003/05  publikováno: 14.05.2003 - OBNOVA
2012/49  publikováno: 05.12.2012 - žádost o obnovu individuální OZ v
ochranné době
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