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Trade Mark No
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08/07/2019

Goods/Services
Class: 9

מספר סימן
תאריך הגשה
שירותים/סחורות
9 :סוג

Electronic game programs; Downloadable electronic game programs; תוכניות משחקים אלקטרוניים; תוכניות משחקים אלקטרוניים להורדה; תכניות משחקי
Video game programs; Downloadable video game programs; Video
וידיאו; תכניות משחקי וידיאו להורדה; מחסניות משחקי וידיאו; תוכניות עבור מכשירי
game cartridges; Programs for consumer video game apparatus;
משחקי וידיאו לצרכן; תוכניות עבור מכשירי משחקי וידיאו לצרכן להורדה; מדיית אחסון
Downloadable programs for consumer video game apparatus;
אלקטרוני עם תוכניות עבור מכשירי משחקי וידאו לצרכן; תוכניות עבור מכשירי משחקי
Electronic storage media recorded with programs for consumer video
כף יד אלקטרוניים; תוכניות עבור מכשירי משחקי כף יד אלקטרוניים להורדה; מדיית
game apparatus; Programs for handheld electronic game apparatus;
אחסון אלקטרוני עם תוכניות עבור מכשירי משחקי כף יד אלקטרוניים; תכניות עבור
Downloadable programs for handheld electronic game apparatus;
;מכונות משחקי וידאו ארקייד; תכניות עבור מכונות משחקי וידאו ארקייד להורדה
Electronic storage media recorded with programs for handheld
מדיית אחסון אלקטרוני עם תכניות עבור מכונות משחקי וידאו ארקייד; מארזים
electronic game apparatus; Programs for arcade video game
לטלפונים חכמים; כיסויים לטלפונים חכמים; תוכנת משחקי מחשב; תוכנת משחקי
machines; Downloadable programs for arcade video game machines;
 מוקלטות; תוכניות עבור טלפונים חכמים; תוכניות,מחשב להורדה; תוכניות מחשב
Electronic storage media recorded with programs for arcade video
עבור טלפונים חכמים להורדה; מדיית אחסון אלקטרוני מעם תוכניות עבור טלפונים
game machines; Cases for smartphones; Covers for smartphones;
חוזי[; קבצי תמונות להורדה; קבצי מוסיקה להורדה; פרסומים-חכמים; תקליטור ]שמע
Computer game software; Downloadable computer game software;
, להורדה; מתאמים חשמליים; מטענים לסוללות חשמליות; סוללות,אלקטרוניים
Computer programs, recorded; Programs for smartphones;
.9 חשמליות; הנכללים כולם בסוג
Downloadable programs for smartphones; Electronic storage media
recorded with programs for smartphones; Compact discs [audiovideo]; Downloadable image files; Downloadable music files;
Electronic publications, downloadable; Electrical adapters; Chargers
for electric batteries; Batteries, electric; all included in class 9.
Class: 28
Games; Toys; Portable games with liquid crystal displays; Protective
films adapted for screens for portable games; Protective carrying
cases specially adapted for handheld video games; Handheld
electronic games; Video game machines; Controllers for game
consoles; Joysticks for video games; Apparatus for games; Arcade
video game machines; all included in class 28.
Class: 41

28 :סוג
משחקים; צעצועים; משחקים ניידים עם תצוגות גביש נוזלי; סרטי הגנה המותאמים
למסכים של משחקים ניידים; תיקי נשיאה להגנה המותאמים במיוחד עבור משחקי
ווידאו כף יד; משחקי כף יד אלקטרוניים; מכונות משחקי וידיאו; בקרים לקונסולות
משחקים; ג'ויסטיקים למשחקי וידיאו; מכשיר למשחקים; מכונות משחקי וידיאו
.28 ארקייד; הנכללים כולם בסוג
41 :סוג

Entertainment services; Entertainment information; Providing on-line
; לא להורדה,ירותי בידור; מידע בנושא בידור; אספקת פרסומים אלקטרוניים מקוונים
electronic publications, not downloadable; Providing on-line videos,
; ; לא להורדה, לא להורדה; אספקת מוסיקה מקוונת,אספקת קטעי וידאו מקוונים
not downloadable; Providing on-line music, not downloadable; Games השכרת ציוד למשחקים; השכרת צעצועים; שירותי משחקים המסופקים באופן מקוון
equipment rental; Toy rental; Game services provided on-line from a
מרשת מחשבים; ארגון תחרויות ]חינוך או בידור[; אספקת שירותי מכונות משחק
computer network; Organization of competitions [education or
ארקייד לשעשוע; שירותי גני שעשועים; שירותי משחקי מזל; ארגון משחקים; הנכללים
entertainment]; Providing amusement arcade services; Amusement
.41 כולם בסוג
park services; Gaming services; Organization of games; all included
in class 41.
Owners
Name: Nintendo Co., Ltd.
Address: 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto,
Japan

בעלים

Address For Service

המען למסירת הודעות

Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltd.

( בע"מ1995)  ארליך.אי. גי:שם

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem Begin Road,
Ramat Gan, 52681, Israel

,52681 , רמת גן,11  דרך מנחם בגין,15  קומה,תדהר- מגדל רוגובין:כתובת
ישראל
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:מספר מיופה

78647

:סימוכין

 לפי העניין, מצוי ברשם המשכונות וברשם החברות, מידע בדבר שעבודים. ככל שישנם,בנסח זה אין מידע בדבר שעבודים על הסימן
In this extract there is no Information regarding pledges, if any. Information regarding pledges can be found in the Pledges Register and the
Companies Register, as the case may be

