ANEKS A
HARMONOGRAM ZNAKU TOWAROWEGO
NUMER ZNAK TOWAROWY
KRAJ
Wspólnota 2708675 IYENGAR
Europejska

KLASA
9, 16 i 41

TOWARY/ USŁUGI
Klasa 9:
oprogramowanie komputerowe, komputerowe bazy
danych, nagrane taśmy, dyski, kasety, CD-ROMy oraz
cyfrowe dyski video, zakodowane karty, karty
identyfikacyjne, karty będące nośnikami informacji
odczytywanych przez urządzenia, publikacje
elektroniczne w formie elektronicznej dostarczone online z bazy danych lub z urządzeń udostępnionych w
internecie lub w innych sieciach (włącznie ze stronami
internetowymi); odbitki zdjęć i klisze przezroczyste.
Klasa16:
Papier i artykuły papierowe, karton i artykuły
kartonowe, materiały wydrukowane, drukowane
publikacje, książki, podręczniki, broszury, arkusze
danych, biuletyny, karty członkowskie, kalendarze,
notatniki, artykuły papiernicze, materiały szkoleniowe
Klasa 41:
Usługi edukacyjne, szkoleniowe i nauczycielskie, lekcje
prywatne, badania i rozwój, usługi publikacji, produkcja
filmowa, video i audio; usługi biblioteczne; organizacja
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów,
warsztatów, wystaw, wizyt edukacyjnych, konkursów;
zapewnienie obiektów konferencyjnych, szkoleniowych
oraz wystawowych, związanych z jogą Iyengara,
informacje, usługi doradcze i konsultingowe dotyczące
wszystkich wspomnianych usług.

KRAJ
Wspólnota
Europejska

NUMER

2608735

ZNAK TOWAROWY

KLASA
9, 16 i 41

TOWARY/ USŁUGI
Klasa 9: oprogramowanie komputerowe, komputerowe
bazy danych, nagrane taśmy, dyski, kasety, CD-ROMy
oraz cyfrowe dyski video, zakodowane karty, karty
identyfikacyjne, karty będące nośnikami informacji
odczytywanych
przez
urządzenia,
publikacje
elektroniczne w formie elektronicznej dostarczone online z bazy danych lub z urządzeń udostępnionych w
internecie lub w innych sieciach (włącznie ze stronami
internetowymi); odbitki zdjęć i klisze przezroczyste.
Klasa16:
Papier i artykuły papierowe, karton i artykuły
kartonowe, materiały wydrukowane, drukowane
publikacje, książki, podręczniki, broszury, arkusze
danych, biuletyny, karty członkowskie, kalendarze,
notatniki, artykuły papiernicze, materiały szkoleniowe

Klasa 41:
Usługi edukacyjne, szkoleniowe i nauczycielskie, lekcje
prywatne, badania i rozwój, usługi publikacji, produkcja
filmowa, video i audio; usługi biblioteczne; organizacja
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów,
warsztatów, wystaw, wizyt edukacyjnych, konkursów;
zapewnienie obiektów konferencyjnych, szkoleniowych
oraz wystawowych, związanych z jogą Iyengara,
informacje, usługi doradcze i konsultingowe dotyczące
wszystkich wspomnianych usług.

