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Tento výpis je neprodejný, má pouze informativní charakter a byl pořízen na Internetu.
(730)

KOVA Group a.s.
náměstí Kinských 76/7
150 00 Praha 5
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(510)

(9) nahrané i nenahrané nosiče záznamů, zejména videokazety, audiokazety, optické disky kompaktní
CD ROM, magnetické nosiče dat a další nosiče záznamů v rámci třídy 9, audiovizuální programy,
audioprogramy, audiovizuální díla na nosičích nebo v digitální podobě, filmy exponované, hudební
díla na nosičích nebo v elektronické podobě, počítačové programy (software), hardware výpočetní
techniky nebo komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty,
informace a záznamy v elektronické podobě, na nosičích nebo i v elektronických, datových,
informačních, počítačových a komunikačních sítích všeho druhu, související software a hardware,
elektronické nebo datové nebo informační nebo komunikační nebo výpočetní sítě včetně
jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, elektronické
multimediální nebo elektronické informační katalogy, elektronické časopisy, elektronická periodika a
knihy v elektronické podobě, pohledy ilustrované se zvukovou nahrávkou; (35) propagační, reklamní
a inzertní činnost, reklamní agentura, vydávání, aktualizování, rozšiřování a zasílání reklamních
materiálů, především letáků, prospektů, katalogů, periodických a neperiodických publikací, tiskovin a
různých vzorků, reklama, a to zejména rozhlasová, televizní, venkovní a on-line v počítačové síti,
předvádění zboží, organizování výstav ke komerčním a reklamním účelům, činnost organizačních a
ekonomických poradců, komerční informační kancelář, hospodářské (ekonomické) prognózy,
obchodní průzkum a průzkum trhu, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky
uvedenými ve třídě 9 a službami ve třídách 35, 41 a 42, marketingu, reklamy, inzerce, výstavy s
obchodním zaměřením, pomoc při řízení obchodní činnosti, služby a poradenství v obchodní činnosti,
obchodní nebo podnikatelské informace, marketingové studie, organizační poradenství,
zprostředkovávání obchodních kontaktů, provádění obchodních operací, internetový prodej výrobků
zařazených do tříd 1 až 34 a internetové obchodování se službami zařazenými ve třídách 35 až 45,
komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb,
shromažďování, poskytování, třídění, překlad nebo jiné zpracovávání obchodních nebo
podnikatelských informací včetně vytváření, zpracovávání a třídění dat v rámci databází, systemizace
informací do počítačových databází; (36) finanční a peněžní služby, služby pro zpracování plateb po
síti, služby elektronických plateb, informace, poradenství a konzultace vztahující se k výše uvedeným
službám; (38) telekomunikační služby, komunikace prostřednictvím počítačů, počítačových
terminálů, rádia, telefonu a sítí optických vláken, přenos dat a obrazových informací pomocí počítače,
poskytování uživatelského přístupu ke globální počítačové síti, poskytování internetových
diskusních fór, poskytování přístupu k databázím, služby elektronické nástěnky, informace,
poradenství a konzultace vztahující se k výše uvedeným službám; (41) nakladatelství a vydavatelství

periodických a neperiodických publikací v tištěné i elektronické podobě, tvorba elektronických
časopisů, periodik, knih, zprostředkování výchovné a zábavní činnosti, kulturních a uměleckých akcí,
setkání, výstav (ke kulturním nebo vzdělávacím účelům), soutěží, přednášek apod., činnost knižních
klubů, pořady pro rozhlasové a televizní vysílání, ediční činnost, publikační činnost, nahrávání nosičů
zvukových nebo obrazově zvukových záznamů, půjčování nahraných zvukových nebo obrazově
zvukových záznamů, provozování on-line heren, zprostředkování služeb sloužících k zábavě a
pobavení spadajících do této třídy, předprodej vstupenek, informace o službách spadajících do této
třídy; (42) počítačové programování, zejména tvorba software, programování internetových
databázových systémů, internetových a multimediálních aplikací, vytváření a modelování 3D
animací, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací a katalogů, konstrukce www
prezentací a řešení www serverů, počítačové animace a vizualizace, tvorba informačních databází,
tvorba a správa webových stránek, přenos dat z fyzických nosičů na elektronické nosiče.
Třídy výrobků a služeb:
9, 35, 36, 38, 41, 42
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Znění nebo vyobrazení ochranné známky
(111) Číslo zápisu:
(210) Číslo spisu:

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

322165
483722

(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)

SLEVOPOLIS.CZ

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

