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(9) optické rozvaděče, datové rozvaděče, televizní rozvaděče, elektrické rozvaděče, telekomunikační 
rozvaděče, skříňové rozvaděče, spojovací krabice, odbočné krabice, rozvodné skříně, zařízení pro 
zpracování dat, software, vysokofrekvenční přístroje, vysílače (telekomunikace), elektronické 
publikace a vizuální zobrazovače, invertory, odrušovače, kompenzátory, omezovače, zesilovače, 
slučovače, rozbočovače, filtry, stabilizátory, regulátory, stabilizované zdroje, referenční zdroje, 
laboratorní měřicí technika, zařízení průmyslové automatizace, elektrická vedení, vysílače 
elektronických signálů, telefonní přístroje, radiotelefonní zařízení, antény, poplašné systémy (alarmy), 
požární hlásiče; (37) montáž a opravy kancelářského vybavení, obnova strojů, odrušení elektrických 
přístrojů, montáž a opravy počítačového vybavení, montáž a opravy strojů, instalace a opravy 
telekomunikační techniky; (38) poskytování telekomunikačních připojení ke globální počítačové síti,
poskytování uživatelského přístupu ke globální počítačové síti, půjčování telekomunikačních 
zařízení, směrovací a spojovací služby pro telekomunikace, telekomunikace, diskusní fóra, 
elektronická pošta, telefonní komunikace, počítačová komunikace (network), komunikace pomocí 
počítačových terminálů, posílání zpráv, poskytování přístupu k databázím, pronájem přístrojů pro 
přenos zpráv, pronájem zařízení pro přenos informací, pronájem přístupového času ke globálním 
počítačovým sítím, přenášení pomocí satelitních družic, přenos zpráv a obrazových informací pomocí 
počítače, půjčování modemů, spojení pomocí sítí optických vláken, telefonické služby, telexové 
služby, vysílání (rádiové); (42) tvorba počítačových systémů a software, aktualizace a instalace a 
údržba software, konzultace, zálohování dat, kopírování dat, obnova dat, převody dat (konverze), 
pronájem počítačů, programování, systémové analýzy, poradenství - počítačový hardware a software, 
služby v oblasti ochrany dat, expertizy, grafický design, webhosting, kalibrace, projektování, 
pronájem webových serverů, přenos dat nebo dokumentů z fyzických nosičů na elektronické nosiče, 
strojírenství, studie technických projektů, tvorba a správa webových stránek, umísťování webových 
stránek, Internet - vyhledávače (poskytování).
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Tento výpis je neprodejný, má pouze informativní charakter a byl pořízen na Internetu.
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Znění nebo vyobrazení ochranné známky
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RV-SOFT Technology

(540) Reprodukce ochranné známky
(526) Omezení rozsahu ochrany
(558) Informace o ochranné známce tvořené

pouze barvou nebo kombinací barev
(591) Informace o nárokovaných barvách
(561) Přepis do latinky
(531) Třídy obrazových prvků

/číslování dle INID
kódů - standard OMPI/

(540)

Pokud se domníváte, že tento výpis obsahuje chyby, obraťte se prosím na ÚPV.


