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Справка за марка
Информация за марката
Номер на заявка
2016142517N
Срок на действие
Наименование на
марка

Fuckcrossfit

Вид

Словна

Дата на заявяване
Статус

03.08.2016
Оттеглена заявкаОттеглена
заявка

Тип

Индивидуална

Публикации
Няма
Изображения
Няма
Класове по Виенската класификация
Няма
Класове по Ницската класификация
25. шапки; oблекло за тренировки; дрехи за свободното време; тениски; анорак; балтони; бански гащета;
бански костюми; барети; бебешки гащички [бельо]; бельо; боди [бельо]; боти; ботинки; ботуши; ботуши с
връзки; бричове [панталони]; валенки[филцови обувки]; воали [облекло]; вратовръзки; вратовръзки с
широки, свободно падащи краища; връхни дрехи; връхни палта; галоши; гети; гимнастически обувки,
цвички; гимнастическо облекло; горници за ботуши; горници за обувки [саи]; дамски дълги палта; дамски
пликчета; джобове за дрехи; долни гащи; долни дрехи [облекло]; долни дълги гащи [облекло]; долни
фусти, фустанели; дрехи; дрехи за богослужение; дрехи от изкуствена кожа; дълги чорапи; попиващи
потта дълги чорапи; дървени обувки; еспадрили; ватирани жакети, сака, куртки, якета [облекло]; жакети,
сака, якета, куртки; жарсе [дреха]; жартиери за дълги дамски чорапи; жартиери за чорапи; жилетки за
костюми; калцуни; кантове за обувни артикули; каскети, кепета, шапки; качулки, гугли, капишони [облекло];
кепета, малки шапчици за теме; клинове [панталони]; кожени дрехи; кожени дълги дамски шалове; кожени
яки; кожи с косъм [за облекло]; козирки за шапки; козирки- шапки; колани, пояси, каиши [за облекло];
колани- портмонета; комбинезони [облекло]; комплекти за новородени [дрехи]; конфекция; корсажи;
корсажи [дамско бельо]; корселети; корсети [бельо]; костюми; костюми за водни ски; кърпички за горно
джобче на сака; къси чорапи; ластици за чорапи; ливреи; лигавници, не от хартия; манипули [църковна
дреха]; мантили [дълъг дантелен шал]; маншети [облекло]; маншони [облекло]; маншони за затопляне на
краката, неелектрически; маншони за уши [облекло]; маскарадни костюми; маски за спане [аксесоари];
митри [шапки]; нагръдници; непромокаеми дрехи; облекла от хартия; облекло за велосипедисти; облекло
за мотористи; спортни обувки; обувки; обувни артикули; палта; панделки, ленти за глава; панталони;
пантофи; пелерини; пети за дълги чорапи; пижами; плажни обувки; плажно облекло; платки за дрехи;
подвижни яки; подметки за обувки; подплати, хастари (конфекция) [части от облекло]; покривала за глава;
пола с шорти; поли; пончо; попиващо потта бельо; попиващи потта чорапи; потници; пояси, колани; пояси,
широки платнени колани с висящи краища; прашки за панталони; предпазни подплънки за подмишници
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срещу изпотяване; презрамки, тиранти за дрехи [жартиери]; престилки; престилки [облекло];
принадлежности от метал за обувни артикули; приспособления за ботуши и обувки срещу подхлъзване;
пуловери; рамки, форми, скелети за шапки; рибарски елеци; ризи с къс ръкав; ризи, блузи; рокли;
рубашки, работни дрехи, комбинезони; ръкавели; ръкавици [облекло]; ръкавици с един пръст; сандали;
сандали за баня; сари; саронги; скиорски обувки; скиорски ръкавици; слипове; спортни обувки; спортни
фланелки; стелки; стихари; сукмани; сутиени; тениски; тоги; токове за обувни артикули; токове на обувки,
пети на чорапи; трикотаж; трикотажно и плетено облекло; три- четвърти чорапи; тюрбани; украшения за
глава, шапки; униформи; футболни обувки; халати; халати за баня; халати, пеньоари; хартиени шапки
[облекло]; цилиндри [шапки]; чехли за баня; чорапогащи, трика; шалове, забрадки; шалове [шалчета за
врата]; шалчета и кърпи за врата; шалчета, мъжки вратовръзки със свободно висящи краища; шапки;
шапки за баня; шапки, бонета за къпане; шемизети [нагръдници]; шипове за обувни артикули; шипове,
бутони за футболни обувки; широки дълги дрехи [облекло]; шушони; яки [облекло]
35. онлайн реклами; онлайн реклама в компютърна мрежа; рекламиране, включително онлайн рекламиране в
компютърна мрежа; извършване на абонаменти за онлайн публикации на други; реклама; управление на
търговски сделки; търговска администрация; административна дейност
38. комуникация чрез онлайн блогове; телекомуникации
39. опаковане и съхраняване на стоки
41. публикуване на мултимедиен материал онлайн; развлечение; спортна и културна дейност
45. услуги за онлайн социални мрежи
Заявител/ Притежател/ Ползвател
Георги Кръстев Георгиев, BG, Бургас, 8000, ул. Васил Левски N 45
Представители по индустриална собственост
Няма
Приоритети
Няма
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