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Marka No    :    2020 06410 -  Hizmet 
            

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Marka Sahibi  :GÜRTAŞ OTOMOTİV TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KADOSAN SAN.SİT.SOSYAL TESİSLER KAT:2 NO:134-135 Ümraniye İstanbul

İlişiktedir.
            

Emtiası : 35

İşbu Marka 17/01/2020 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 
15/12/2020 tarihinde tescil edilmiştir.



MARKA EMTİASI

Başvuru Numarası   : 2020/06410
Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların

organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi)

sağlama hizmetleri.

Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için  Motorlu kara taşıtları (motosikletler, mobilet

dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar ve transmisyon bağlantıları, transmisyon kayışları ve zincirleri,

dişliler, frenler, fren disk ve balataları, şasiler, kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar,

direksiyonlar, jantlar. Bisikletler ve bunların gövdeleri, gidonları, çamurlukları. Taşıt kasaları, damperli kasalar,

traktör römorkları, frigorifik kasalar, römork bağlantıları. Taşıt koltukları, koltuklar için baş dayanakları,

emniyetli çocuk koltukları, koltuk kılıfları, araç örtüleri (aracın şeklini almış), güneşlikler. Sinyaller ve yön

sinyalleri için kollar, taşıt camları için silecekler, silecek kolları. Taşıtlar için iç ve dış lastikler, tubles lastikler,

lastik tamir takımları, taşıt lastikleri için yamalar, kaynak yamalar, taşıt lastikleri için supaplar. Taşıt camları,

emniyetli taşıt camları, taşıtlar için dikiz aynaları ve yan aynalar. Patinaj zincirleri. Taşıtlar için portbagajlar,

bisiklet ve kayak taşıyıcıları, seleler. Lastik şişirme pompaları. Taşıtlar için hırsız alarmları, kornalar. Yolcular

için emniyet kemerleri, havalı yastıklar. Bebek arabaları, tekerlekli sandalyeler, pusetler. El arabaları, pazar

arabaları, tek veya çok tekerlekli el arabaları, market arabaları, ev eşyaları için tekerlekli taşıyıcılar. Raylı

taşıtlar: Lokomotifler, trenler, tramvaylar, vagonlar, teleferikler, telesiyejler. Deniz taşıtları ve parçaları

(motorları hariç). Hava taşıtları ve parçaları (motorları hariç).  mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri;

(belirtilen hizmetler perakende,  toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler

ile sağlanabilir.)
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