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Úrad prumyslového vlastnictví
zapsal podle § 28 odst.

I zákonaé.44112003 Sb,, v platnémznéni,do rejstříku

OCHRAT{NOU ZNAMKIJ
číslo

340772
s dále uvedenými údaji.

Y Praze dne:24.09.2014

Za správnost:

r-%
Mgr. Miroslav Mládek

(111) Císlo zápisu:

Druh známky:

(220) Datum podání:
(151) Datum zápisu:
(320) Vznik práva

340772

Slovní

(730) Vlastník

(55I) Záznam

známce

L3.03,2014
24.09,2014

13.03,2014
přednosti:
(210) Císlo spisu:
5Iz076
(442) Datum zveřejnění
přihlášky:
18.06.20I4
/číslovdnídle INID kódůsíandard OMPI/

o kolektivní

(510) Seznam výrobků a služeb
(156) Obnova zápisu

(79l) Licenčnísmlouvy

(800) Mezinárodni zápisy
(740) Zástupce vlastníka
(180) Zánik práv k ochranné známce
(500) J iná pr áv a, ostatní rozhodné
údaje

Toto osvědčeníobsahuje údaje z rejstříku ochranných známek platné ke dni vydání této
listiny
(730)

Brumla.cz s.r.o.
Pražská 126
256 al Benešov
Česká republika

(5i0)

(35) zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu a obchodních služeb s oděvy, obuví,
pokry-vkami hlav},. dětskými oděvy a obuví, hračkami, děts§ími kočárky, dětskými
nosít§. obchodní dodavatelské služby pro třetí osoby - nákup produktů, výrobků nebo
služeb pro jiné subjekty, činnost dovozní avývozní agentury, maloobchodní a

velkoobchodní služby s výrobky uvedenými výše, e-shop s výrobky uvedenými výše,
provozování second-handu, pos§tování obchodních infonnací a obchodních siužeb
pomocí Internetu
Třídy výrobků a služeb:
35

{740)

Mgr" Jitka Yejražkov4 patentová zástupkyně
podkovářská 6

l90 00 Ptaha9

Znénínebo vyobrazení ochranné známky
(111) Císlo zápisu: 340772
(210) Císlo spisu: 512076
(číslovúní
dle INID kódů/
standard oMpy

(540)

(526)
(558)

(59l)
(561)

(531)

Reprodukce ochranné známky
Omezení rozsahu ochrany
Informace o ochranné známce tvořené
pouze barvou nebo kombinací barev
Informace o nárokovaných barvách
Přepis do latinky
Třidy obrazových prvků

(540)

BRUMLA

