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KAWASAKI
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Anis Ersita, S.T., M.Si.
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:
:
:
:
:
:

Nama Merek
Arti bahasa/huruf/
angka asing
Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

:
:
:
:
:

Hitam dan Putih
24 ,35
=== ===: Selimut tempat tidur, pakaian tidur, kain penutup tempat tidur, kain petiduran, penutup tempat
tidur, penutup sprei, penutup, kain linen, penutup kasur, sarung bantal hias, sarung bantal, selimut tebal
berisi kapas dan kantong tidur ===: Jasa pemasaran dan penjualan eceran yang berhubungan dengan
fumitrse dan perabotarr rumah tangga, termasuk tempat tidur dan perabotan kamar yang lainnya, tempat
tidur, alas' 'ternpat tidur, kursi panjang (settees), kasur, bantal, pakaian tidur, penutup tempat tidur, kain
pelapis dan penutup kasur; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersil dan iklan.===
=== ===: Selimut tempat tidur, pakaian tidur, kain penutup tempat tidur, kain petiduran, penutup tempat
tidur, penutup sprei, penutup, kain linen, penutup kasur, sarung bantal hias, sarung bantal, selimut tebal
berisi kapas dan kantong tidur ===: Jasa pemasaran dan penjualan eceran yang berhubungan dengan
fumitrse dan perabotarr rumah tangga, termasuk tempat tidur dan perabotan kamar yang lainnya, tempat
tidur, alas' 'ternpat tidur, kursi panjang (settees), kasur, bantal, pakaian tidur, penutup tempat tidur, kain
pelapis dan penutup kasur; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersil dan iklan.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
Nama Pemilik
Alamat Pemilik

:
:
:
:
:

D002012050962
23 Oktober 2012

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

Nama Merek
Arti bahasa/huruf/
angka asing
Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

:
:
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220
320
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740

566
591
511
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566
591
511
510

:
:
:

D002010045613
16 Desember 2010

540 Etiket

HILDING ANDERS INTERNATIONAL AB
OSTRA VARVSGATAN 4, 211 19 MALMO, SWEDENSweden
Dr. Toeti Heraty N. Rooseno
PT. Oktroi International, Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2 Jl.
Mega Kuningan, Jakarta 12950
SLUMBERLAND
SLUMBERLAND Suatu Penamaan

540 Etiket

TAMASU CO., LTD.
berkedudukan di : 1-7-1 Asagaya Minami, Suginami-ku, Tokyo,
JapanJapan
AMALIA ROOSSENO, DRA., S.H.
AMR PARTNERSHIP Gandaria 8, Lt. 3, Unit D, Jl. Sultan
Iskandar Muda (Arteti Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240
Butterfly + LOGO
kupu-kupu
Hitam dan putih
18, 25 ,28
===1. Tas untuk keperluan olahraga;
2. ransel pendaki gunung;
3. tas tangan;
4. ransel;
5. tas untuk bepergian;
6. tempat kartu; 7. dompet kunci; 8. dompet-dompet; 9. tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian ===
===1. baju untuk tenis meja; 2. sepatu untuk tenis meja; 3. baju olahraga; 4. kaos oblong1T-shirt; 5.
pakaian olahraga; 6. celana yang panjangnya sampai lutut untuk olahraga; 7, jaket olahraga; 8, mantel
olahraga; 9. sepatu olahraga; 10. kaos kaki; 11. sarung tangan; 12. ikat kepala; 13. ikat untuk
pergelangan tangan. ===
===1. karet untuk alat pemukul tenis meja; 2. alat pemukul tenis meja; 3. tempat penyimpan alat
pemukul tenis meja; 4. raket tenis meja; 5. meja untuk tenis meja; 6. bo!a tenis meja; 7. jaring untuk tenis
meja; 8. alat-alat senam; 9. alat-alat olahraga. ===
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320
730

740

566
591
511
510

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
Nama Pemilik

:
:
:
:

Alamat Pemilik

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

Nama Merek
Arti bahasa/huruf/
angka asing
Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

:
:
:
:
:

D002013009273
28 Februari 2013

540 Etiket

KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.)
Berkedududkan di :
1-1, Higashikawasaki-Cho 3-Chome,
Chuo-Ku, Kobe, JapanJapan
Ade Yasmin, S.H
ACEMARK
ACEMARK Building
Jl. Cikini Raya No. 58 G-H
Jakarta 10330
KAWASAKI
KAWASAKI = bagian dari nama perusahaan
Hitam dan Putih
6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 25, 26, 37, 42 ,44
===Kelas 06 : Anjungan lepas pantai dari logam.===
===Kelas 7:
Alat yang dilengkapi dengan bucket untuk memuat material ke dalam truk atau alat lain (wheel loader);
kendaraan untuk
memuat, mengangkut dan menimbun mineral atau bebatuan (load-haul-dump vehicles); mesin pelapis
beton; mesin-mesin
dan peralatan pertambangan; mesin-mesin dan peralatan bongkar muat; mesin-mesin dan peralatan
konstruksi; alat bajak
untuk memindahkan salju; dan bagian-bagian serta perlengkapan-perlengkapan barang-barang tersebut;
mesin-mesin dan
peralatan pembuat kayu, pekerjaan kayu, atau vinir atau kayu lapis;
mesin-mesin dan peralatan pengeruk selain alat-alat yang digenggam; mesin-mesin dan peralatan untuk
menanam; mesin-mesin dan peralatan penuai; mesin-mesin dan peralatan untuk mengolah serat
tanaman
untuk membuat bantuan pertanian dari bahan sayuran mentah berserat; alat pengempa pakan ternak;
mesin pemotong pakan ternak atau pemotong pakan; mesin pencampur pakan ternak atau pencampur
pakan, mesin penghancur pakan ternak berbentuk batang atau penggiling pakan; penggerak utama
bukan
listrik bukan untuk kendaraan darat dan bagian-bagiannya; mesin-mesin dan instrumen-instrumen
pneumatik atau hidrolik; bantalan, poros atau poros transmisi yang relatif pendek bukan untuk kendaraan
darat; landas poros bukan untuk kendaraan darat; kopling poros atau konektor bukan untuk kendaraan
darat, transmisi daya dan persneling untuk mesin bukan untuk kendaraan; peredam bantingan bukan
untuk kendaraan darat, pegas bukan untuk kendaraan darat, rem-rem bukan untuk kendaraan darat;
katup-katup bukan untuk kendaraan darat, mesin pemotong rumput, starter untuk motor dan mesin;
motor
AC dan motor DC tidak termasuk untuk kendaraan darat tetapi termasuk bagian-bagian untuk motor AC
dan motor DC; generator atau alternator AC; generator DC; mesin pemotong semak-semak ranting
pohon
atau tanaman pagar; alat untuk memangkas atau merapikan pagar dari tanam-tanaman (hedge trimmer);
mesin-mesin pertanian; peralatan pertanian selain yang dikerjakan dengan tangan; turbin gas bukan
untuk
kendaraan darat; generator listrik; turbin gas berukuran kecil untuk mengaktifkan pompa; pembangkit
tenaga listrik mobile; penggerak utama bukan listrik bukan untuk kendaraan darat; mesin-mesin dan
peralatan tekstil; mesin pemilah untuk industri; mesin getaran untuk keperluan industri; mesin-mesin dan
peralatan pengerjaan logam; peralatan pemasok bahan-bahan untuk pengerjaan logam; peralatan
mencuci; unit pembangkit tenaga surya; pembangkit tenaga listrik yang terbuat dari bahan yang padat;
peralatan pembangkit energi biomassa; mesin gas (bukan untuk kendaraan darat); mesin-mesin dan
peralatan pembuangan sampah industri; peralatan daur ulang sampah; unit pembangkit tenaga air;
turbin
listrik tenaga air; turbin angin; generator dan peralatan tenaga pasang surut; peralatan pencucian
pesawat
udara; instalasi pencucian kendaraan; alat pengangkut bagasi, koper atau kargo di bandara; peralatan
penanganan bagasi di bandara; mesin-mesin dan peralatan pengolahan bahan kimia; mesin-mesin dan
peralatan pemadatan sampah; mesin-mesin penghancur sampah; peralatan proses pembuangan dan
daur ulang sampah; pembuang sampah berbahaya bahan prylolyzing; peralatan pembuangan sampah
untuk memproduksi gas metana dengan sampah organik difermentasi; peralatan pembuat fly ash bricks
(bahan bangunan, terutama bebatuan, yang mengandung fly ash [residu yang dihasilkan dalam
pembakaran, dan terdiri dari partikel-partikel halus yang meningkat dengan gas buang] kelas C dan air);
mesin-mesin dan peralatan pengerjaan batu; mesin-mesin penghancur untuk membuat semen; mesinmesin penghancur untuk menghaluskan logam yang tidak mengandung besi; peralatan pembuangan

sampah; mesin-mesin pengeboran terowongan; mesin-mesin pengeboran; alat pengangkutan pneumatik
atau hidrolik untuk beban berat; generator turbo putaran yang mengubah panas menjadi energi organik;
unit generator turbo putaran yang mengubah panas menjadi energi organik; turbin uap; alat penghembus
turbo bukan untuk kegunaan tertentu; kompresor bukan untuk kegunaan tertentu; kompresor uap;
kompresor sentrifugal bukan untuk kegunaan tertentu; mekanisme gaya dorong selain untuk kendaraan
darat; mesin-mesin pengolahan sampah yang menggunakan proses peleburan yang diperkuat dengan
plasma.===
===
Kelas 9:
Mesin-mesin dan peralatan pengendalian pemakaian tenaga; mesin-mesin dan peralatan pengendalian
sumber tenaga; baterai surya; panel tenaga surya matahari; sistem pengendalian untuk generator;
perangkat lunak komputer untuk memonitor dan mengelola pemakaian tenaga; mesin-mesin dan
peralatan pengendalian atau pendistribusian tenaga; pengubah tenaga listrik; peralatan dan
perlengkapan
pengangkutan tenaga listrik yang terisolasi atau tidak berhubungan; peralatan pengisian baterai untuk
kendaraan listrik; instrumen-instrumen dan peralatan laboratorium; instrumen-instrumen dan mesinmesin
pengukur atau uji coba; mesin-mesin dan peralatan elektronik; mesin-mesin dan peralatan kultur sel
otomatis untuk laboratorium; mesin-mesin dan peralatan yang dapat dipindahkan untuk tempat
menyimpan pesawat udara; mesin-mesin pemeriksa barang bawaan; sistem pemeriksa barang
bawaan.===
===
Kelas 10 :
Mesin-mesin dan peralatan medis; mesin-mesin dan peralatan kultur sel otomatis untuk keperluan
medis;
robot bedah; robot untuk keperluan medis.
===
===Ketel uap; alat pertukaran panas; ketel uap industri; alat pertukaran panas untuk pengolahan bahan
kimia; gasifikasi untuk keperluan industri; tungku pirolisis untuk pembuangan sampah; reaktor; wadah
bertekanan; tungku pemanas untuk instalasi industri bahan kimia; peralatan desulfurisasi gas buang;
tempat pembakaran sampah; peralatan penanganan limbah; mesin-mesin fermen metana dan peralatan
untuk pembuangan limbah; peralatan penanganan limbah cair; instalasi pemurnian air; tungku kalsinasi
(pemanasan suatu zat sampai suhu tinggi tetapi di bawah titik leleh atau titik lebur, menyebabkan
hilangnya kelembaban, reduksi atau oksidasi, dan dekomposisi dari karbonat dan senyawa lainnya)
untuk keperluan industri; alat pendingin untuk digunakan pada industri semen; tempat pembakaran
berputar untuk keperluan industri; tungku listrik untuk keperluan industri.===
===Alat untuk memiringkan pada saat pembongkaran barang untuk memiringkan gerbong barang kereta
api; kereta pendorong untuk pertambangan; kereta penarik untuk pertambangan; kereta gantung untuk
bongkar muat barang atau muatan; traktor; penggerak utama bukan listrik untuk kendaraan darat;
bantalan, poros atau poros transmisi yang relatif pendek untuk kendaraan darat; landas poros untuk
kendaraan darat; kopling poros atau konektor untuk kendaraan darat; transmisi daya dan persneling
untuk kendaraan; peredam bantingan untuk kendaraan darat; pegas untuk kendaraan darat; rem-rem
untuk kendaraan darat; alarm pencegah pencurian untuk kendaraan; motor AC atau motor DC untuk
kendaraan darat tidak termasuk bagian-bagiannya; kapal dan bagian-bagian serta perlengkapanperlengkapannya selain kendaraan berbantalan udara; kendaraan berbantalan udara; otomobil dan
bagian-bagian serta perlengkapan-perlengkapannya; kendaraan bermotor berroda dua, sepeda dan
bagian-bagian serta perlengkapannya; kereta, pedati, gerobak; potongan karet berperekat untuk
memperbaiki ban; kereta bayi atau prams; kereta berroda dua yang ditarik oleh orang; gerobak dorong;
kereta kuda; kereta Jepang berroda dua yang dihela dengan sepeda atau dijalankan dengan tenaga
manusia (riyakah); turbin uap untuk kapal; pendorong untuk kapal; peralatan gaya dorong untuk kapal;
produksi terapung, penyimpanan dan offloading kapal; kendaraan-kendaraan bermotor maupun tidak
yang dijalankan di darat, udara dan air; mesin-mesin untuk menggerakkan kendaraan-kendaraan
bermotor yang dijalankan di darat, udara dan air beserta perlengkapannya; perahu dan kelengkapannya
serta aksesorisnya; spareparts kendaraan; kaca spion===
===Gantungan kunci, perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai; hiasan pribadi selain
dari kancing manset; kancing manset; hiasan sepatu dari logam mulia; jam-jam dan jam tangan; pengait
untuk jam tangan===
===Kerangka tas tangan; kerangka dompet; sepatu kuda; tas-tas dan sejenisnya; kantong-kantong dan
sejenisnya; payung-payung dan bagian-bagiannya===
=== topi renang; masker untuk tidur; celemek; kaos kaki dan stoking; kain pembalut betis dan kain atau
kulit penutup kaki; selendang dari bulu binatang; syal-syal; scarf; kaos kaki gaya Jepang (Tabi); kaos
kaki penutup gaya Jepang; sarung tangan dan sarung tangan musim dingin; dasi-dasi; syal yang
melingkar di leher; bandana; pakaian yang berfungsi untuk menjaga kehangatan; selendang penghangat
untuk leher; penutup kuping; topi tidur; penutup kepala; ikat kaos kaki elastis; penahan kaos kaki; tali
sandang atau penyangga-penyangga; tali serut di pinggang; ikat pinggang untuk pakaian.===
===Gesper untuk pakaian; lubang tali pada pakaian; pita (setengah jadi); pita-pita; ban lengan; lencana
(insignia) untuk dipakai (bukan dari logam mulia); emblem untuk dipakai bukan dari logam mulia; bros
untuk pakaian; penjepit selempang khusus untuk selempang yang dipakai oleh wanita Jepang dalam
pakaian tradisionalnya (Obi-dome); peniti untuk topi yang diikatkan dibawah dagu untuk anak-anak atau
bayi bukan dari logam mulia; hiasan stiker untuk jaket bagian depan; lencana yang dipakai di lengan;
hiasan rambut; kancing dan sejenisnya; hiasan sepatu bukan dari logam mulia; lubang tali pada sepatu;
tali sepatu; pengikat sepatu dan sepatu boot dari logam===

===pemasangan, pemeriksaan, perbaikan atau pemeliharaan turbin gas, pembangkit tenaga; perbaikan
atau pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga; perbaikan atau pemeliharaan ketel uap; perbaikan atau
pemeliharaan alat pertukaran panas; perbaikan atau pemeliharaan pengolahan serat instalasi industri;
perbaikan atau pemeliharaan mesin pemilah untuk industri; perbaikan atau pemeliharaan mesin
penggetar untuk keperluan industri; perbaikan atau pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan pengerjaan
logam; perbaikan atau pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan bongkar muat; perbaikan atau
pemeliharaan bahan penyediaan untuk perkakas mesin pengerjaan logam; perbaikan atau pemeliharaan
peralatan mencuci; perbaikan atau pemeliharaan unit tenaga surya; perbaikan atau pemeliharaan sistem
pembangkit tenaga; perbaikan atau pemeliharaan pengubah tenaga listrik; perbaikan atau pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan pengangkutan atau pendistribusian listrik; perbaikan atau pemeliharaan
mesin-mesin dan peralatan medis; perbaikan atau pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan kultur sel
otomatis; perbaikan atau pemeliharaan instalasi pembangkit energi biomassa; perbaikan atau
pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga; perbaikan atau pemeliharaan instalasi industri pembuangan
sampah; perbaikan atau pemeliharaan unit tenaga hidro; perbaikan atau pemeliharaan turbin angin;
perbaikan atau pemeliharaan generator tenaga pasang surut; perbaikan atau pemeliharaan instalasi
pencucian pesawat udara; perbaikan atau pemeliharaan sistem penanganan untuk bagasi, koper atau
kargo di bandara; perbaikan atau pemeliharaan mesin pemeriksaan barang bawaan; perbaikan atau
pemeliharaan sistem pemeriksaan barang bawaan; perbaikan atau pemeliharaan instalasi industri bahan
kimia; perbaikan atau pemeliharaan instalasi industri desulfurisasi gas buang; perbaikan atau
pemeliharaan instalasi industri pembakaran sampah; perbaikan atau pemeliharaan fasilitas pengolahan
fermen gas metana; perbaikan atau pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan pengolahan bahan kimia;
perbaikan atau pemeliharaan instalasi industri pengolahan sampah; perbaikan atau pemeliharaan
peralatan pengolahan limbah; perbaikan atau pemeliharaan peralatan penanganan limbah cair;
perbaikan atau pemeliharaan instalasi pemurnian air; perbaikan atau pemeliharaan instalasi industri
semen; perbaikan atau pemeliharaan instalasi industri logam yang tidak mengandung besi; perbaikan
atau pemeliharaan peralatan pembuangan sampah; perbaikan atau pemeliharaan mesin-mesin dan
peralatan pertambangan; perbaikan atau pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan konstruksi; perbaikan
atau pemeliharaan mesin-mesin pengeboran terowongan; perbaikan atau pemeliharaan mesin-mesin
pengebor; perbaikan atau pemeliharaan tempat menyimpan pesawat udara; perbaikan atau
pemeliharaan alat pengangkutan untuk beban berat; perbaikan atau pemeliharaan robot industri;
perbaikan atau pemeliharaan robot untuk keperluan medis; perbaikan atau pemeliharaan kapal;
perbaikan atau pemeliharaan anjungan lepas pantai.===
===Pengujian, pemeriksaan atau penelitian farmasi, kosmetik atau bahan makanan;menyediakan
program komputer;menyediakan program untuk alat pengendali yang dapat diprogram;desain perangkat
lunak komputer, pembuatan program komputer, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer;desain
perangkat lunak komputer untuk alat pengendali yang dapat diprogram, pembuatan program komputer
untuk alat pengendali yang dapat diprogram, atau pemeliharaan perangkat lunak komputer untuk alat
pengendali yang dapat diprogram===
===Penyewaan mesin-mesin dan peralatan medis; penyewaan mesin-mesin dan peralatan kultur sel
otomatis ===
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220
320
730

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
Nama Pemilik
Alamat Pemilik

:
:
:
:
:

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

Nama Merek
Arti bahasa/huruf/
angka asing
Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

:
:
:
:
:

Hitam, putih
16
===Publikasi tercetak; barang cetakan, yaitu majalah dan publikasi yang berhubungan dengan mode
dan gaya hidup; buku; buku alamat; pamflet; manual; majalah; publikasi berkala; surat kabar; be rita
berkala; dekalkomania; stiker dengan tekanan sensitif; foto; kartu; kartu ucapan; label untuk hadiah;
kalendar; buku harian, kartu pos, poster, alat tulis menulis; peralatan menulis atau menggambar; kertas
tisu; peralatan kantor.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
Nama Pemilik
Alamat Pemilik

:
:
:
:
:

D002014050707
05 November 2014

566
591
511
510

210
220
320
730

D002013055270
20 November 2013

540 Etiket

The Net-a-Porter Group Limited
1 The Village Offices
Westfield, Ariel Way
London W12 7GFTANIA LOVITA, SH
SURYOMURCITO & COSuite 702, Wisma Pondok Indah 2Jl.
Sultan Iskandar Muda Kav. V-TAPondok Indah, Jakarta 12310
NET-A-PORTER
NET-A-PORTER = merupakan bagian dari nama pemohon

VRV PTE. LTD
68 Kallang Pudding Road, #03-02 SYH Logistics
Building, Singapura 349327.Singapore

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

Nama Merek
Arti bahasa/huruf/
angka asing
Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

:
:
:
:
:

Hitam dan putih
18
===tas, tas pakaian, tas kulit
bersabuk, tas ukuran besar serbaguna (holdalls), tas tangan, tas selempang, tas kecil penyimpan surat
dan
dokumen, tas belanja dan tas belanja beroda;dompet;kantong, tas tangan yang berukuran kecil;kotak
peti (tidak dalam ukuran tertentu).===
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220
320
730

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
Nama Pemilik
Alamat Pemilik

:
:
:
:
:

D002015006005
16 Februari 2015

740

Nama Kuasa

:

Alamat Kuasa

:

Nama Merek
Arti bahasa/huruf/
angka asing
Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

:
:
:
:
:

Hitam-Putih
3
===Sabun mandi batangan, losion kosmetik, sabun pencuci muka, toner wajah kosmetik, deodoran, tabir
surya
(sunblock), pembersih wajah, jel jerawat.===

210
220
320
730

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
Nama Pemilik
Alamat Pemilik

:
:
:
:
:

D002015049870
06 November 2015

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

Nama Merek
Arti bahasa/huruf/
angka asing
Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

:
:

740

566
591
511
510

566
591
511
510

566
591
511
510

:
:
:

Risti Wulansari, S.H.
K&K ADVOCATES - intellectual property, BRI II Building FI.15,
Suite 1502, JI. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
LOVE, BONITO
LOVE, BONITO = Hanya sebuah penamaan

540 Etiket

Quarks Quest Holdings, Inc
#49 Connecticut Street, Northeast Greenhills,
San Juan City,
Philippines.Philippines
Kantor Konsultan Hukum Soemadipradja &
Taher
Wisma GKBI Level 9, Jl. Jenderal
Sudirman No. 28 Jakarta 10210.
BELO
Hanya sebuah penamaan

540 Etiket

AUTOBACS SEVEN CO., LTD.
berkedudukan di : 6-52, Toyosu 5-chome, Koto-ku, Tokyo,
JAPANJapan
Andromeda, SA., SH.
JI. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta 12240
-Indonesia
AQ.AUTOBACS QUALITY
AQ. : Suatu penamaan AUTOBACS = bagian dari nama
pemohon QUALITY = suatu penamaan
hitam, putih
8, 9, 21, 24, 27 ,35
===perkakas dengan pemotong tepi yang tajam, dioperasikan dengan tangan, yaitu:
1.
palu pengaman dengan gunting,
2.
gunting,
3.
bor,
4.
kikir
perkakas yang dioperasikan dengan tangan, yaitu :
5.
palu pengaman dengan gunting,
6.
kunci pas,
7.
obeng,
8.

penjepit (nippers) ,
9.
tang===
===1.baterai;
2.kawat listrik;
3.kabel listrik;
4.komputer pribadi;
mesin dan peralatan komunikasi, yaitu :
5.pemutar audio untuk mobil;
6.detektor radar untuk mobil,
7.penerima siaran televisi,
8.penerima siaran radio,
9.mesin komunikasi portabel;
10.peralatan komunikasi portabel;
11.peralatan navigasi untuk kendaraan;
bagian-bagian dan aksesoris untuk mesin dan peralatan telekomunikasi,yaitu:
12.antena;
13.perangkat pendengar yang diletakkan di kepala (headphones);===
===1.
kotak pendingin portabel;
2.
toilet porta bel untuk digunakan di dalam mobil;
3.
wadah minuman yang dapat DI LEPAS UNTUK MOBIL artikel pembersih dan pembersih yaitu
4.
pembersih jendela yang dioperasikan dengan tangan;
5,sikat pencucui mobil 6.
spons untuk wax;
7.
spons pencucui mobil;
8.
kotak uang (selain dari logam);
9.
kotak logam untuk membuang kertas tisu;
10. alat peregang sepatu
11. tempat seperti nampan besar untuk meletakan sepatu ===
===1.spanduk (selain dari kertas);
2. bendera (selain dari kertas)
3.handuk
4.tenugui yaitu handuk jepang
5.sapu tangan;
6.penutup kotak tisu dari tekstil;
7.gorden;
8.kain;
9.selimut kapas untuk kasurtradisional Jepang yang dapat dilipat (futon quilts);
10.kain penutup tempat tidur.===
===1.
alas lantai dari kulit domba yang dipotong dan dicelup sehingga menyerupai berang bulu atau kulit anjing
laut (mouton mats);
2.
alas lantai dari bulu (boa mats);
3.atas lantai dasbor.===
===1. jasa pengelolaan analisa bisnis;
2. jasa layanan penyuluhan untuk pengelolaan bisnis
3.jasa layanan konsultasi untuk pengelolaan bisnis
4. jasa layanan bantuan untuk pengelolaan bisnis;
5. jasa layanan penelitian pasar;
6.jasa layanan untuk menyediakan informasi mengenai perdagangan dan penjualan komesil
7.jasa layanan eceran untuk mobil
8.jasa layanan eceran bagian bagian dan artikel mobil
9.jasa layanan eceran untuk kendaraan bermotor roda dua
10.jasa layanan eceran bagian-bagian dan artikel untuk kendaraan bermotor roda dua
11.jasa layanan eceran sepeda
12.jasa layanan eceran bagian-bagian dan artikel sepeda
13.jasa layanan eceran penutup sinar matahari dan gorden;
14.jasa layanan eceran stiker;
15.jasa layanan eceran barang-barang cetakan
16,jasa layanan eceran mainan;
17.jasa layanan eceran perangkat keras keamanan kecil dengan otentikasi built-in yang digunakan untuk
mengontrol dan mengakses yang aman kelayanan jaringan data dan(key fobs).
18.jasa layanan eceran bantal dan penutup lantai;
19.jasa layanan eceran cat untuk mobil

20.jasa layanan eceran deodoran, selain untuk pengguna industri dan untuk manusia.
===
210
220
320
730

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
Nama Pemilik
Alamat Pemilik

:
:
:
:
:

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

Nama Merek
Arti bahasa/huruf/
angka asing
Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

:
:

210
220
320
730

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
Nama Pemilik
Alamat Pemilik

:
:
:
:
:

740

Nama Kuasa

:

Alamat Kuasa

:

:
:

591
511
510

Nama Merek
Arti bahasa/huruf/
angka asing
Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

PACIFIC PATENT MULTIGLOBAL DIPO BUSINESS CENTER,
Lantai 11 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51-52 Jakarta Pusat
10260, Indonesia
INDOFOOD SARI GANDUM
Suatu penamaan

:
:
:

HITAM,PUTIH
30
===BISKUIT===

210
220
320
730

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
Nama Pemilik

:
:
:
:

D002016057698
23 November 2016

Alamat Pemilik

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

Nama Merek
Arti bahasa/huruf/
angka asing

:
:

566
591
511
510

566

740

566

:
:
:

D002016008760
540 Etiket
24 Februari 2016
67912 24/08/2015 JM
Apple Inc.
1
Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A.United States
of America
Daru Lukiantono, SH.
Hadiputranto, Hadinoto & PartnersThe Indonesia Stock
Exchange Building, Tower II, 21st FloorSudirman Central
Business DistrictJl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta
12190
THINK DIFFERENT
THINK DIFFERENT adalah merupakan suatu
penamaan
hitam dan putih
14
===Segala jenis jam dan instrumen pengukur waktu; jam tangan; jam; arloji; alat pencatat waktu yang
digunakan
sebagai arloji; pengukur waktu; tali untuk jam tangan; ban untuk jam tangan; kotak tempat jam tangan,
jam, dan
segala jenis jam dan instrumen pengukur waktu; bagian-bagian untuk jam tangan, jam, dan segala jenis
jam serta
instrumen pengukur waktu; perhiasan===
D002016029744
20 Juni 2016

540 Etiket

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
Sudirman Plaza, lndofood Tower Lt. 27
JI. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta Selatan 12910Indonesia
Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT. (709)

Duck Global Licensing AG (Duck Global
Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd.)
c/o Fischer &
Partner, Schulhausstrasse 9, 6052 Hergiswil ,
Switzerland.Switzerland
Nalendra Wibowo, S.H.
Assegaf Hamzah & Partners, Capital Place, Level 36 & 37,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, 12710, Jakarta Selatan
BEBEK + LOGO
BEBEK (tulisan & logo) = Suatu
penamaan

540 Etiket

591
511
510

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

:
:
:

Hitam - putih
3
===Sediaan -sediaan untuk membersihkan , mengkilatkan, menghilangkan lemak dan menggosok;
.Sediaan sediaan pemutih dan zat-zat lain untuk digunakan pada kain untuk digunakan pada
saat mencuci ; sabun; deterjen; tisu sekali pakai yang diserapi bahan -bahan kimia dan
senyawasenyawa
untuk digunakan dalam keperluan rumah tangga; kain yang diresapi dengan larutan
pembersih .===

210
220
320
730

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
Nama Pemilik
Alamat Pemilik

:
:
:
:
:

J002015008902
05 Maret 2015

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

Nama Merek
Arti bahasa/huruf/
angka asing
Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
Uraian Barang/Jasa

:
:

566
591
511
510

:
:
:

PT. ELANG LINTAS INDONESIA
Dynasty Walk Blok C29/No.1 Alam Sutera, Serpong,Tangerang
Selatan.Indonesia
NENENG SRI WIYANTI, SE., SH.
Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa Lt.3, Jl.
Cempaka Putih Raya No. 102, Jakarta 10510
Elang Indonesia
Elang Indonesia =
Merupakan nama perusahaan pemohon
BIRU, PUTIH
39
===Jasa angkutan udara.===

540 Etiket

