BERITA RESMI MEREK SERI-A
No. 11/IX/A/2022
DIUMUMKAN TANGGAL 01 SEPTEMBER 2022 - 01 DESEMBER 2022

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN SEPTEMBER 2022

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Signed by e Administrasi Permohonan Kl
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DAFTAR ISI BRM
No

Nomor Permohonan

Tanggal Penerimaan

Kelas

1

D002014031220

01/07/2014

41, 10, 45

2

J002015026439

14/07/2015

35

Merek
SOMEONE LIKE ME
CYBEX

Jakarta, 01/09/2022
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: D002014031220
: 01/07/2014 08:04:17
: 012743456 31/03/2014 EM
: LRC Products Limited

540 Etiket

: 103 - 105
Bath Road,
Slough, SL1 3UH
United Kingdom
: "Gunawan Suryomurcito, SH.
: "Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2
JI. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA
Pondok Indah, JAKARTA 12310."

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOMEONE LIKE ME
: SOMEONE LIKE ME = merupakan Frase ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 41, 10, 45
: ===Pendidikan; penyediaan pelatihan; hiburan; kegiatan olahraga dan kebudayaan, konser; pesta; pertunjukan musik hidup;
pengaturan dan penyelenggaraan konferensi dan seminar; jasa pelatihan dan pendidikan yang berhubungan dengan masalah
kesehatan; publikasi naskah, pamflet, majalah, laporan dan barang cetakan; semuanya berhubungan dengan masalah
kesehatan; menyediakan komputer, database elektronik dan online untuk tujuan pendidikan, rekreasi dan hiburan yang
digunakan dalam bidang kesehatan, kesehatan seksual atau seks, virus ketidakmampuan bawaan untuk mengembangkan
reaksi imun yang normal pada manusia (human immunodeficiency) dan sindrom ketidakmampuan bawaan untuk
mengembangkan reaksi imun yang normal yang telah diperoleh (acquired immunodeficiency syndrome), dan dalam bidang
hiburan dan dalam bidang kelompok kepentingan sosial dan masyarakat; jasa pembagian foto dan pembagian video; publikasi
jurnal elektronik dan log web, yang menampilkan konten yang dihasilkan pengguna atau secara khusus; jasa penerbitan
elektronik untuk pihak lain; jasa hiburan, yaitu memfasilitasi jasa permainan interaktif dan beberapa pemain dan satu pemain
untuk permainan yang dimainkan melalui komputer atau jaringan komunikasi; menyediakan informasi tentang permainan
komputer online dan permainan video melalui komputer atau jaringan komunikasi; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi
untuk pemain permainan video dan pemain permainan komputer; kontes dan program penganugerahan insentif yang
dirancang untuk mengenali, menganugerahkan dan mendorong individual dan kelompok yang terlibat dalam perbaikan diri,
pemenuhan diri, amal, filantropi, relawan, jasa publik dan kemasyarakatan dan kegiatan kemanusiaan dan berbagi hasil kerja
kreatif; menyediakan informasi mengenai seks, kesehatan seksual, berita, bahan kebudayaan atau akademik dari indeks yang
dapat ditelusuri dan informasi database termasuk naskah, dokumen elektronik, database, grafik dan informasi audio visual,
pada komputer dan jaringan komunikasi; menyunting, memasang, menampilkan, menandai, memberi pesan, membuat blog,
berbagi atau menyediakan data termasuk gambar, grafik, suara, naskah atau informasi audio-visual melalui Internet atau
jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan pendidikan dan hiburan; produksi program dan acara radio dan televisi; hiburan
televisi; produksi, penyajian dan distribusi audio, video, gambar diam dan bergerak dan data; jasa publikasi; jasa publikasi
elektronik yang tidak dapat diunduh; penyelenggaraan, produksi dan penyajian; pertunjukan, kompetisi, permainan, konser,
eksibisi dan acara; penyediaan jasa informasi dan nasehat untuk pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga atau
kebudayaan===
===Aparatus dan instrumen medis; kondom; alat kontrasepsi, higienis atau profilaksis; kondom untuk tujuan higienis; alat
perencanaan dari karet sintetis untuk tujuan higienis; alat intraurine; kumparan, penutup, penutup serviks, diafragma; baskom
higienis; aparatus, instrumen dan peralatan pijat; aparatus, instrumen dan peralatan pijat listrik dan elektronik; alat pemijat
tubuh; alat pemijat pribadi; vibrator; cincin vibrator; alat bantu pernikahan; mainan seks; alat bantu seks; bagian dan fiting
untuk semua barang tersebut di atas.; alat intraurine; kumparan, penutup, penutup serviks, diafragma; baskom higienis;
aparatus, instrumen; alat pemijat pribadi; vibrator; cincin vibrator; alat bantu pernikahan; mainan seks; alat bantu seks;; bagian
dan fiting untuk semua barang tersebut di atas; dan peralatan pijat; aparatus, instrumen dan peralatan pijat listrik dan
elektronik; alat pemijat tubuh;; profilaksis; kondom untuk tujuan higienis; alat perencanaan dari karet sintetis untuk tujuan
higienis;===
===Jasa pribadi dan sosial yang diberikan oleh pihak lain untuk memenuhi kebutuhan individual; pengaturan dan
penyelenggaraan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan virus ketidakmampuan bawaan untuk mengembangkan
reaksi imun yang normal pada manusia (human immunodeficiency) dan sindrom ketidakmampuan bawaan untuk
mengembangkan reaksi imun yang normal yang telah diperoleh (acquired immunodeficiency syndrome) serta masalah
kesehatan dan sosial lainnya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J002015026439
: 14/07/2015 10:08:29
: 30 2014 009 156.9 19/12/2014 DE
: CYBEX GmbH

Alamat Pemohon

: Riedinger Straße 18, 95448 Bayreuth, Germany

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nabila Am Badar, S.H., LL.M
: Am Badar & Partners
Jl Wahid Hasyim No 14
Jakarta 10340

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CYBEX
: cybex merupakan bagian dari nama
pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi kantor; jasa-jasa berdagang eceran atau borongan/grosir,
pesanan melalui pos dan berdagang eceran, khususnya menyatakan berbagai barang, untuk memungkinkan para pelanggan
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, presentasi/penyajian barang-barang tersebut dan publisitasnya,
khususnya melalui Internet, melalui telepon, melalui pos, melalui penyaluran contoh-contoh untuk pribadi atau untuk umum,
melalui penyiapan citarasa (arranging of tastings), melalui penyaluran bahan iklan dan melalui pemasaran Iangsung, sediaansediaan untuk memutihkan dan zat-zat lainnya untuk mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak dan menggosok, sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, losion rambut, bahan-bahan pemeliharaan
gigi, bedak untuk biang keringat, pembersih yang melawan bakteri, dot, termometer klinis, botol bayi, peralatan dan instrumeninstrumen medis, peralatan dan instrumen kedokteran gigi, peralatan dan instrumen kedokteran hewan, bantal untuk
keperluan medis, pencegahan kehamilan/kontraseptif bukan dari bahan kimia, prostese rambut, barang-barang ortopedi,
bahan penjahit luka, kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel, kendaraan-kendaraan, yaitu sepeda-sepeda,
sepeda roda tiga, kereta bayi, aksesoris untuk kendaraan tersebut di atas, yaitu tempat duduk anak, kantong pembawa
(carrying bags), keranjang belanja, semua dari plastik atau tekstil, tempat duduk; pengaman untuk anak untuk kendaraan
bermotor dan bagian-bagiannya, termasuk bantalan (padding), sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan, kulit dan kulit
imitasi, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, koper dan tas untuk bepergian, payung hujan, payung matahari
dan tongkat, cambuk, pakaian kuda dan pelana, tas-tas, dompet kecil wanita, dompet saku, ransel, tas kulit yang bersabuk
(satchels), kantong gendongan untuk membawa anak balita, semua merupakan tas jenis ransel, kerangka (frame) pembawa
anak dan pembawa ayunan bayi, tas untuk aksesoris bayi, payung matahari untuk kereta bayi, pelindung hujan untuk kereta
bayi, perabot, khususnya perabot untuk anak-anak dan bagian-bagiannya, dekorasi kamar yang terbuat dari kayu, kaca
dan/atau plastik, alat bantu untuk membantu anak-anak untuk belajar berjalan, kursi tinggi (untuk bayi), kursi meja, meja
pengubah (changing) untuk bayi, tempat tidur bayi, kantong tidur untuk bayi/anak balita dan anak-anak kecil, semua untuk
berkemah, kain petiduran (seprai, sarung bantal, selimut), selimut untuk bayi merangkak (crawling blankets), kain untuk tirai,
selimut (duvets), dinding dan penutup perabot, selimut dari wol, selimut dari kain, tirai shower, penutup tempat tidur dari
handuk (towelling coverlet), selimut tebal isi kapas, handuk mandi, alat-alat senam dan olahraga, termasuk dalam kelas 28,
permainan serta alat-alatnya, giring-giring (mainan), boneka, ayunan bayi, kolam renang (alat-alat permainan) untuk anakanak===
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