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Kaubamärgi registreerimise
OTSUS
(210) Taotluse number
(220) Esitamise kuupäev

(540)
M201601099
14.12.2016

(731) Taotleja
SA Tuuru
Kärdla linn, Vabrikuväljak 1,
92411 Hiiu vald, Hiiu maakond, EE
(591) Värvide loetelu
roheline, valge.
(551) Garantiimärk

(511) Kauba- ja/või teenusklasside numbrid ning kaupade ja/või teenuste loetelu:
Klass 2: värvid, värnitsad, lakid; roostetõrje- ja puidukaitsevahendid; värvained; töötlemata looduslikud vaigud.
Klass 3: pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained ja abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted,
eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapuhastusained.
Klass 8: käsi-tööriistad (käsitsi käitatavad); söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad); vööl kantavad külmrelvad; habemenoad ja raseerijad.
Klass 14: juveeltooted, vääriskivid; kellad ja kronomeetrilised riistad.
Klass 18: nahk ja tehisnahk; loomanahad; reisikohvrid ja reisikotid; päikese- ja vihmavarjud; jalutuskepid; piitsad, rakmed ja
sadulsepatooted.
Klass 19: mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist teisaldatavad ehitised.
Klass 20: mööbel, peeglid, pildiraamid; töötlemata või pooltöödeldud luu, sarv; teokarbid; merevaht.
Klass 21: maja- või köögitarbed ning majapidamis- või köögimahutid; kammid ja käsnad; harjad, pintslid ; harjamaterjalid; töötlemata
või pooltöödeldud klaas (v.a ehitusklaas); klaas-, portselan- ja savinõud.
Klass 22: köied ja nöörid; võrgud; telgid, varikatused ja koormakatted; purjed; pakkekotid, polstri- ja täitematerjalid; tekstiilkiudtoore.
Klass 23: lõngad ja niidid.
Klass 24: tekstiilid ja tekstiili aseained; voodikatted; lauakatted.
Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.
Klass 26: pits ja tikandid, paelad ja punutised; nööbid, haagid ja aasad, nõelad; kunstlilled.
Klass 27: vaibad, matid, põrandakatted; seinakattematerjalid.
Klass 28: mängud ja mänguasjad; sporditarbed ja võimlemisriistad; jõulupuuehted.
Klass 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad;
tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.
Klass 30: jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber;
sool; sinep; äädikas, maitsekastmed; vürtsid; jää.
Klass 31: põllumajandus-, aia- ja metsasaadused; töötlemata teraviljad ja seemned; värsked puu- ja köögiviljad; looduslikud taimed ja
lilled; loomatoidud; linnased.
Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised
joogivalmistusained.
Klass 41: meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus.
Klass 43: toitlustusteenused; tähtajaline majutus.
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Teatame, et Patendiamet tegi kaubamärgiseaduse § 39 lõike 1 alusel kaubamärgi registreerimise
otsuse.
Vastavalt kaubamärgiseaduse §-le 40 avaldatakse Teie kaubamärgi registreerimise otsuse teade “Eesti Kaubamärgilehes” ja
asjast huvitatud isikud võivad vaidlustada kaubamärgiseaduse § 41 lõike 2 alusel taotleja õiguse kaubamärgile
tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul teate avaldamisest arvates.
Vastavalt kaubamärgiseaduse § 46 lõikele 1 tuleb kaubamärgi kauba- ja teenindusmärkide registrisse registreeringu
tegemise eest tasuda riigilõiv (riigilõivuseaduse § 102 lõige 1) nelja kuu jooksul kaubamärgi registreerimise teate
avaldamise kuupäevast arvates või vaidlustamise korral kahe kuu jooksul lõpliku otsuse jõustumise kuupäevast arvates.
Kui Patendiametil ei ole tähtpäevaks andmeid registreeringu riigilõivu tasumise kohta, loetakse taotlus
kaubamärgiseaduse § 46 lõike 2 alusel tagasivõetuks.
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