CÓPIA CERTIFICADA DE REGISTO
A presente Cópia Certificada refere-se ao registo abaixo identificado. As
inscrições correspondentes encontram-se arquivadas no INPI.

MARCA NACIONAL Nº 491937
Registado em 19-12-2012

"Current report item is not supported in
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(210)
(220)
(300)
(730)

491937
02-04-2012

(511)

16

REVISTAS [JORNAIS].

35

PUBLICIDADE ON-LINE NUMA REDE INFORMÁTICA.

JOÃO MANUEL GRILO MARQUES FERNANDES
RUA CÂNDIDO FIGUEIREDO, Nº 87, 4 A
1500-133 LISBOA - PORTUGAL

(591)
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Lista dos Códigos INID
Identificação Numérica Internacional de Dados Bibliográficos (Norma St. 60 da OMPI)
Marcas, Nomes e Insígnias de Estabelecimento, Logótipos, Denominações de Origem e Indicações Geográficas,
Recompensas:
(210) Número de pedido.
(220) Data do pedido.
(300) Data, país e número de prioridade.
(441) Data de publicação do pedido não examinado.
(442) Data de publicação do pedido examinado.
(511) Lista de produtos ou serviços segundo a Classificação Internacional de Nice [NCL (8)].
(512) Classificação Nacional e/ou lista de produtos ou serviços.
(531) Descrição dos elementos figurativos das marcas segundo a Classificação Internacional de Viena [CFE (5)].
(540) Reprodução do sinal.
(551) Indicação de que a marca é coletiva, de certificação ou de associação.
(561) Transliteração da marca.
(566) Tradução da marca ou das palavras nela contidas.
(591) Informações de cores reivindicadas.
(730) Nome do requerente, nacionalidade, profissão, morada.

Condições Gerais
A qualquer utilizador é facultado o acesso ao serviço de cópia certificada de registo disponível no portal do INPI nos
termos seguidamente descritos. Como utilizador, se não concordar com as condições gerais, não utilize esta
funcionalidade.
1. Os conteúdos incluídos na cópia certificada de registo podem ser objeto de direitos exclusivos, de propriedade industrial
ou intelectual, pertencentes ao INPI, ou a outras entidades. A utilização da cópia certificada de registo pautar-se por
princípios de boa fé, sendo proibido modificar, por qualquer forma ou para qualquer fim, os seus conteúdos, bem como os
bens incorpóreos que forem sujeitos a direitos exclusivos de terceiros.
2. Os conteúdos da cópia certificada de registo encerram uma mera reprodução das inscrições arquivadas no INPI, tal
como se encontram disponíveis, pelo que os mesmos não constituem quaisquer garantias expressas ou implícitas. No
sentido mais amplo admissível, e em conformidade com a lei aplicável, o INPI nega todas as garantias, expressas ou
implícitas, incluindo, mas não somente, as garantias implícitas de comercialidade e conveniência para um propósito
particular. O INPI não garante que as funções contidas nos conteúdos serão ininterruptas ou livres de erros, ou que as
cópias certificadas de registo ou o servidor que as torna disponíveis estejam livres de vírus ou outros componentes
nocivos. O INPI não garante ou faz representações relacionadas com o uso, ou resultados do uso, das cópias certificadas
de registo em termos da sua qualidade, adequação, exatidão, fidelidade, segurança, entre outros aspetos.
3. A informação relativa a quaisquer conteúdos das cópias certificadas de registo pode ser modificada pelo INPI sem aviso
prévio, em qualquer momento, desde que se tenham verificado alterações dos seus pressupostos legais, necessidade da
sua correção, ou o INPI tenha considerado imprescindível, para garantir a qualidade e eficácia do serviço público prestado
através da Internet.
4. O INPI não responde por falhas na rede Internet alheias aos servidores e serviços diretos da sua responsabilidade.
Contudo, pode verificar-se interrupção da prestação do serviço por necessidade de proceder a ações de conservação,
manutenção ou qualquer outro tipo de alteração na rede de dados.
5. O INPI não pode garantir a exaustividade da informação obtida através das cópias certificadas de registo
disponibilizadas nos seus serviços on-line, para fins de determinação de anterioridade, novidade, estado da técnica ou
situações similares.
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