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MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2011/68607
Bilimsel amaçlı ve laboratuarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları, göstergeler ve laboratuarlarda kullanılan

malzemeler.

Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu)  için cihazlar (veri işlem, haberleşme ve çoğaltma

amaçlı cihazlar bilgisayar yazılımları ve bilgisayar çevre donanımları dahil).

Manyetik ,optik veya pozlanmış film halinde  kayıt taşıyıcılar.

Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları.

Otomatik satış makineleri, bilet otomatları, nakit para çekme makineleri.

Makine ve cihazlarda kullanılan elektronik elemanlar.

Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları.

Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar.

Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. 

Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları ( elektrik, elektronikte kullanılan kablolar ve güç

kaynakları dahil).

Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller.

Ütüler; elektrikli ve buharlı ütüler,  pres ütüler.

Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları.

Yangın söndürme amaçlı  taşıtlar dahil, yangın söndürme aletleri ve cihazları.

Elektrikli kaynak aparatları(kaynak elektrotları dahil).

Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihazlar.

Sinek ve haşaratı kovucu  veya yok edici elektrikli cihazlar.

Binalar için otomatik kapılar, otomatik turnikeler, binalar ve araç kapıları için elektrikli,elektronik veya uzaktan kumandalı  açma-

kapama tertibatı.

Elektroliz ve galvaniz işleri için aparatlar; anotlar, katotlar.

Mıknatıslar, dekoratif mıknatıslar.

Reklamcılık,  pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri

dahil).

Büro hizmetleri.

İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık , muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri  (ithalat-ihracat acente hizmetleri

dahil).

Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri.

Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.

Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri  ( belirtilen

hizmetler perakende,  toptan  satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri  diğer  yöntemler ile sağlanabilir ).


