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HATİCE KUTBAY VATAF (MARKİZ PATENT LTD. ŞTİ.)
BARBAROS BULV. NO:66 K:3 D:9 BALMUMCU/ BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
İlgi : 22/11/2017 tarih ve 2017-GE-481061 sayılı dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine, 2008 07161 tescil numaralı ve “amasya üniversitesi 2006
şekil” ibareli marka için talep edilen yenileme işlemi gerçekleştirilmiş olup, Marka Yenileme
Belgesi ektedir.
Saygılarımla.
Sümeyye CANTÜRK
Kurum Başkanı a.
Memur

Ek : 1 Adet Marka Yenileme Belgesi

Evrak bilgisine http://www.turkpatent.gov.tr adresinden, "xnsy22FA62C4" DYS No ve Evrak tarihinden erişebilirsiniz.

"e-imzalıdır"
Yazışmalarda, ilgili daire adı ve marka başvuru ya da tescil numarasının belirtilmesi rica olunur. R1023
Hipodrom Caddesi No:115 (06330) Yenimahalle-Ankara Tel: (312) 303 10 00 Faks : (312) 303 13 33 (www.turkpatent.gov.tr)

Marka No

:

2008 07161 - Ticaret - Hizmet

Marka Sahibi :

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AKBİLEK MAH. HAKİMİYET CAD. NO:4/3 MERKEZ Merkez Amasya

Emtiası

29 , 31 , 35
İlişiktedir.

:

İşbu Marka ilk defa 12/02/2008 tarihinde tescil edilmiş
olup, 12/02/2018 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.

MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası : 2008/07161
Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri.
Kuru bakliyat.
Hazır çorbalar, bulyonlar.
Zeytin, zeytin ezmeleri.
Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil).
Yenilebilir bitkisel yağlar.
Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler.
Kuru yemişler.
Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin.
Yumurtalar, yumurta tozları.
Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar dahil).
Patates cipsleri.
Tarım ürünleri, bahçecilik ürünleri ve tohumlar.
Ormancılık ürünleri.
Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil).
Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar.
Hayvan yemleri ve tıbbi amaçlı olmayan katkıları.
Malt (insan tüketimi için olmayan).
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 hizmetleri (Muhasebecilik hizmetleri dahil).
İthalat ihracat acente hizmetleri.
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, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).

