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2. MARKA ÖRNEĞİ

3. BAŞVURU SAHİBİ
Adı-Soyadı/Unvanı

NEVRES ÖZDÜZENCİLER

Uyruğu

TÜRKİYE

TC Kimlik/Vergi Numarası

14177257778

Adres

Eymir Mah. 902 Sok. No: 23 Gölbaşı Ankara TÜRKİYE

Sahip Türü

Gerçek

TPE Sahip Numarası

6454582

4. MARKA VEKİLİ

Vekil Bilgisi

P( 815 ) M( 1206 ) BELGİN SAĞDIÇ
( YETKİN PATENT VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. )

Vekaletname
5. RÜÇHAN BİLGİLERİ
Rüçhan Çeşidi

Ülke

Sergi Adı/Başvuru Numarası

***Talep BELGİN SAĞDIÇ E-Devlet girişi referans alınarak TÜRKPATENT kayıtlarına alınmıştır.
***Evrak orjinalinin aynısıdır .(TÜRKPATENT Bilgi İşlem)

Tarih

6.ÖDEME BİLGİSİ
Ödeme Şekli

Kart

Dekont/Ödeme Tarihi

07.12.2018

Dekont/Provizyon Numarası

18341PGNE19010214-628447

Tutar

360.0

7.FATURA BİLGİSİ
Fatura Kesilecek TC - Vergi Numarası

14177257778 NEVRES ÖZDÜZENCİLER

8. EŞYA LİSTESİ

( 07-01 ) Ahşap, metal, cam ve plastik malzemelerin ve madenlerin işlenmesi, bunlara şekil verilmesi için
makineler, takım tezgahları ve bu amaçla kullanılan endüstriyel robotlar, üç boyutlu yazıcılar.
( 07-02 ) İş makineleri: dozerler, kepçeler, ekskavatörler, yol yapım ve kaplama makinaları, sondaj makinaları,
kaya delme makinaları, süpürme makinaları ve aynı işleve sahip robotik mekanizmalar.
( 07-03 ) Kaldırma, taşıma ve iletme makineleri: asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler, aynı işleve sahip robotik
mekanizmalar.
( 07-04 ) Tarım, hayvancılık, ziraat sektörlerinde ve tahıl/meyve/sebze/gıda işlenmesinde kullanılan makineler ve
robotik mekanizmalar, içecek yapım ve işleme makineleri.
( 07-05 ) Kara taşıtları için olanlar hariç motorlar, elektrikli motorlar, bunların parçaları ve tertibatları: hidrolik,
pnömatik kontroller, kara taşıtları için olanlar hariç frenler, balatalar, krank milleri, dişliler, silindirler, pistonlar,
türbinler, filtreler; kara taşıtlarında kullanılan ve bu sınıfta yer alan parçalar: taşıtlar için yağ, yakıt ve hava
filtreleri, egzozlar, egzoz manifoldları, silindirler, silindir başları, pistonlar, karbüratörler, yakıt dönüşüm cihazları,
enjektörler, yakıt tasarruf cihazları, pompalar, valfler, marşlar, dinamolar, bujiler
( 07-06 ) Rulmanlar, bilyalı veya masuralı yataklar.
( 07-07 ) Lastik sökme ve takma makineleri.
( 07-08 ) Alternatörler, jeneratörler, elektrik jeneratörleri, güneş enerjisi ile çalışan jeneratörler.
( 07-09 ) Boya makineleri, otomatik boya püskürtme tabancaları, elektrikli, hidrolik ve pnömatik zımbalama
makineleri ve tabancaları, elektrikli yapıştırıcı tabancalar, basınçlı hava veya sıvı püskürtücü makineler için
tabancalar, elektrikli el matkapları, motorlu el testereleri, dekupaj makineleri, spiral makineler, basınçlı hava
üreticiler, kompresörler, araç yıkama makineleri ve yukarıda sayılan makine ve araçlarla aynı işleve sahip robotlar.
( 07-10 ) Elektrikli ve gazlı kaynak makineleri, elektrikli ark kaynak cihazları, elektrikli lehim cihazları, elektrikli
ark kesme cihazları, elektrikli kaynak makine elektrotları ve bunlarla aynı işleve sahip robotlar.
( 07-11 ) Matbaa makineleri.
( 07-12 ) Ambalajlama makineleri, doldurma-tapalama ve kapatma makineleri, etiketleme makineleri, tasnifleme
makineleri ve yukarıda sayılan makinelerle aynı işleve sahip robotlar ve robotik mekanizmalar (elektrikli plastik
kapama/mühürleme cihazları [paketleme] dahil).
( 07-13 ) Tekstil makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar.
( 07-14 ) Makine veya motor parçası olmayan pompalar (akaryakıt dolum ve dağıtım pompaları ve bunların
tabancaları dahil).
( 07-15 ) Doğrama, öğütme, ezme, çırpma ve ufalama için mutfakta kullanılan elektrikli aletler; yıkama makineleri
(çamaşır/bulaşık yıkama makineleri, ısıtmalı olmayan santrifüjlü çamaşır kurutma makineleri dahil); zemin, halı
veya döşeme temizleme amaçlı elektrikli makineler, elektrikli süpürgeler ve bunların parçaları.
( 07-16 ) Otomatik satış makineleri.
( 07-17 ) Galvanizle kaplama ve elektroliz (akımla kaplama) makineleri.
( 07-18 ) Elektrikli açma kapama mekanizmaları.
( 07-19 ) Makine ve motorlar için silindir contaları.
( 11-01 ) Aydınlatma cihazları (taşıtlar, iç ve dış mekanlar için aydınlatma armatürleri).
( 11-02 ) Katı, sıvı, gaz yakıtlı ve elektrikli ısıtma amaçlı cihazlar: kombiler, boylerler, kaloriferler petekleri,
eşanjörler, sobalar, kuzineler; güneş enerjisi kollektörleri.
( 11-03 ) Buhar, gaz ve sis (duman) üreteçleri (jeneratörleri): buhar jeneratörleri (kazanları), asetilen jeneratörleri,
oksijen jeneratörleri, nitrojen jeneratörleri.
( 11-04 ) İklimlendirme ve havalandırma cihazları.
( 11-05 ) Soğutucular ve dondurucular.
( 11-06 ) Pişirme, kurulama ve kaynatmada kullanılan elektrikle ve gazla çalışan aletler, makineler ve cihazlar:
fırınlar, elektrikli tencereler, elektrikli su kaynatıcıları, mangallar, barbeküler, elektrikli çamaşır kurutucuları, saç
kurutucuları ve el kurutma cihazları.

( 11-07 ) Sıhhi tesisat ürünleri: musluklar, duş takımları, klozet iç takımları, banyo-duş kabinleri, küvetler,
klozetler, evyeler, lavabolar, musluklar için contalar, salmastralar (musluk iç takımı).
( 11-08 ) Su yumuşatma cihazları, su arıtma cihazları, su arıtma tesisatı, atık arıtma tesisatı.
( 11-09 ) Tıbbi amaçlı olmayan elektrikli alt yaygıları ve elektrikli battaniyeler, ısıtıcı yastıklar, elektrikli veya
elektriksiz ayak ısıtıcıları, sıcak su torbaları (termoforlar), elektrik ısıtmalı çoraplar.
( 11-10 ) Akvaryumlar için filtreler ve filtre-motor kombinasyonları.
( 11-11 ) Sanayi tipi pişirme, kurutma ve soğutma tesisatı.
( 11-12 ) Pastörize ve sterilize edici makineler.

9.DİĞER BAŞVURU SAHİPLERİ
(Başvuru Sahibinin Birden Fazla Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır)

10.DİĞER RÜÇHAN BİLGİLERİ
(Başvuruda Birden Fazla Rüçhan Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır)

