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Úraa prumyslového vlastnictví
z-apsal

podle § 28 odst. ,I záú<onač.44Ll2003 Sb., v platném zrtění, do rejstříku

OCHRANII\TOU

ZNAMKU

ěíslo

389939
s dále uvedenými údaji.

(111) Číslozápisu:
Druh známky:
(220) Den podání:
(151) Den zápisu:
(320) Vznik práva
přednosti:
(210) Císlo spisu:
(442) Datum zveřejnění

389939
Obrazová

(730) Vlastník
(55 1) Zárnamo kolektivní/certifikační

03,08.2021
26.01,2022

(510) Seznam qirobků a služeb
(156) Obnova zápisu
(79l) Licenčnísmlouvy

ochranné známce

03.08.2021

(800) Mezinárodní zápisy
(740) Zástupce vlastrríka
(1 80) Záníkpráv k ochranné známce
(500) J iná pr áv a, o statní roáodné

573743

přihlášky:
20.I0.202l
/číslovdnídle INID kódů-

údaie

Toto osvědčeníobsahuje údaje z rejstříku ochranných známek platné ke dni vydání této

listiny
(730)

MAGNARIDERS OWNERS CLIIB
č. ev. l8

z,s.

254 0| Okrouhlo

(5 10)

(25) sportovní bundy, sportovní košile, sportovní čepice a klobouky, sportovní dresy,
sportovní oblečení,sportovní rozlišovacívesty, pokryvky hlavy
(39) ýlety (organizování), dopravní informační,poradenské arezewačníslužby
(41) sportovní aktivity, služby v oblasti vzdélávání, zábavy a sportu, organizování
motocykloqých závodů, organizování motocyklových rallye, rezervace vstupenek na
vzdélávací, zábavni a sportovní aktivity a akce a souvisejícirezervaóni služby, příprava
a p oí ádáni sp o rtovn ích s outěž í, ot ganizov ání konferenc í, vý stav a s outéží

Třídy výrobků a služeb:

25,39,41
(740)

MACH LEGAL, advokátní kancelář
JUDr. Tomáš Mach, Ph.D.
Viktora Hlga37714
150 00 Praha 5, Smíchov

s.r,o.

Vyjádření ochranné známky
(111) Císlo zápisu: 389939
(210) Císlo spisu: 573743

(540)

(číslovdnídle INID kódů/
standard OMPI/

(591)

(540)

(526)
(558)

(561)
(531)

Vyj ádření ochranné známky
Omezení ro zsahu ochrany
Informace o ochranné známce tvořené
pouze barvou nebo kombinací barev
Informace o nárokovaných barvách
Přepis do latinky
Třídy obrazových prvků

