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Kodet INID dhe minimumi i  kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me: 

 

Markat. 

111. Numri i  regjistrimit të markës. 

151. Data e regjistrimit. 

180. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes. 

210. Numri i kërkesës. 

220. Data e depozitimit të markës. 

300. Prioriteti. 

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 

540. Riprodhimi i  markës.  

554. Marke trepërmasore. 

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve. 

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës. 

551. Markë kolektive. 

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 

732. Emri dhe adresa e pronarit të markës. 
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Kodet e shteteve 
Afghanistan / Afganistani         AF 

Albania / Shqipëria          AL 

Algeria / Algjeria          DZ 

Angola / Anguila          AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud       AG 

Argentina / Argjentina         AR 

Aruba / Aruba           AW 

Australia / Australia          AU 

Austria / Austria          AT 

Bahamas / Bahamas          BS 

Bahrain / Bahrein          BH 

Bangladesh / Bangladeshi         BD 

Barbados / Barbados          BB  

Belarus / Bjellorusia          BY  

Belgium / Belgjika          BE 

Belize / Belice           BZ 

Benin / Benin           BJ 

Bermuda / Bermuda          BM 

Bhutan / Bhutan          BT 

Bolivia / Bolivia          BO 

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina       BA 

Botswana / Botsvana          BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver         BV 

Brazil / Brazili          BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem       BN 

Bulgaria / Bullgaria          BG 

Burkina Faso / Burkina Faso         BF 

Burma / Burma          MM 

Burundi / Burundi          BI 

Cambodia / Kamboxhia         KH 

Cameroon / Kameruni         CM 

Canada / Kanada          CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër         CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman        KY 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore     CF 

Chad/ Cadi           TD 

Chile / Kili           CL 

China / Kina           CN   

Colombia / Kolumbia          CO 

Comoros / Komoros          KM 

Congo / Kongo          CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk   

Costa Rica / Kosta Rika         CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte        CI 

Croatia / Kroacia          HR 

Cuba / Kuba           CU 

Cyprus / Qipro          CY 

Czech Republic / Republika Çeke        CZ 

Denmark / Danimarka         DK 
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Djibouti / Xhibuti          DJ 

Dominika / Domenika         DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane      DO 

Ecuador / Ekuadori          EC 

Egypt / Egjipti           EG 

El Salvador / El Salvadori         SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale       GQ 

Erintrea / Erintrea          ER 

Estonia / Estonia          EE 

Ethiopia / Etiopia          ET 

Falkland Islans / Ishujt Malvine        FK 

Fiji / Fixhi           FJ 

Findland / Findland          FI 

France / Franca          FR 

Gabon / Gaboni          GA 

Gambia / Gambia          GM 

Georgia / Gjeorgjia          GE 

Germany / Gjermania          DE 

Ghana / Gana           GH 

Giblartar / Gjibraltari          GI 

Greece / Greqia          GR 

Grenada / Granada          GD 

Guatemala / Guatemala         GT 

Guinea / Guinea          GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao        GW 

Guyana / Guajana          GY 

Haiti / Haiti           HT 

Honduras / Hondurasi          HN 

Hong Kong / Hong Kongu         HK 

Hungary / Hungaria          HU 

Iceland / Islanda          IS 

India / India           IN 

Indonezia / Indonezia          ID 

Iran / Irani           IR 

Iraq / Iraku           IQ 

Ireland / Irlanda          IE 

Israel / Israeli           IL 

Italy / Italia           IT 

Jamaica / Xhamaika          JM 

Japan / Japonia          JP 

Jordan / Jordania          JO 

Kazakhstan / Kazakistani         KZ 

Kenya / Kenia           KE 

Kiribati / Kiribati          KI 

Korea / Korea           KR 

Kyrguzstan / Kirgistan         KG 

Kwait / Kuvaiti          KW 

Laos / Laosi           LA 

Latvia / Letonia          LV 

Lebanon / Libani          LB 
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Lesotho / Lesoto          LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO 

Madagascar / Madagaskari         MG 

Malawi / Malavi          MW 

Malaysia / Malaizia          MY 

Maldives / Maldives          MV 

Mali / Mali           ML 

Malta / Malta           MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall        MH 

Mauritania / Mauritania         MR 

Mauritius / Mauritius          MU 

Mexico / Meksika          MX 

Monaco / Monako          MC 

Mongalia / Mongolia          MN 

Montserrat / Montserrati         MS 

Morocco / Maroku          MA 

Mozambique / Mozambiku         MZ 

Myanmar / Myanmar          MM 

 Namibia / Namibia          NA 

Nauru / Nauru           NR 

Nepal / Nepal           NP 

Netherlands / Hollanda         NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze       AN 

New Zealand / Zelanda e Re         NZ 

Nicaragua / Nikaragua         NI 

Niger / Nigeri           NE 

Nigeria / Nigeria          NG 

Norway / Norvegjia          NO 

Oman / Omani          OM 

Pakistan / Pakistani          PK 

Palau / Palau           PW 

Panama / Panamaja          PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re       PG 

Paraguay / Paraguai          PY 

Peru / Peruja           PE 

Philippines / Filipine          PH 

Poland / Polonia          PL 

Portugal / Portugalia          PT 

Qatar / Katari           QA 

Republik Of Moldova / Republika e Moldavise      MD 

Romania / Rumania          RO 

Russian Federation/Federata Ruse        RU 

Rwanda / Ruanda          RW 

Saint Helena / Shen Helena         SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis       KN 

Saint Lucia / Shen Lucia         LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet    VC 

Samoa / Samoa          WS 

San Marino / San Marino         SM 
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Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe      ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite        SA 

Senagal / Senegali          SN 

Seychelles / Sejshellet         SC 

Sierra Leone / Sierra Leone         SL 

Singapore / Singapori          SG 

Slovakia / Sllovakia          SK 

Slovenia / Sllovenia          SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone        SB 

Somalia / Somalia          SO 

South Africa / Afrika e Jugut         ZA 

Spain / Spanja           ES 

Sri Lanka / Sri Lanka          LK 

Sudan / Sudani          SD 

Suriname / Surinami          SR 

Swaziland / Shvacilandi         SZ 

Sweden / Suedia          SE 

Switzerland / Zvicra          CH 

Syria / Siria           SY 

Taiwan / Taivani          TW 

Thailand / Tailanda          TH 

Togo / Togo           TG 

Tonga / Tonga           TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako       TT 

Tinisia / Tunizia          TN 

Turkey / Turqia          TR 

Turkmenistan / Turkmenistani        TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko      TC 

Tuvalu / Tuvalu          TV 

Uganda / Uganda          UG 

Ukraine / Ukraina          UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe      AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar       GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise    TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes    US 

Uruguay / Uruguai          UY 

Uzbekistan / Uzbekistani         UZ 

Vanuatu / Vanuatu          VU 

Vatican / Vatikani          VA 

Venezuela / Venezuela         VE 

Vietnam / Vietnami          VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin        VG 

Yemen / Jemeni          YE 

Yugoslavia / Jugosllavia         YU 

Zaire / Zaireja           ZR 

Zambia / Zambia          ZM 

Zimbabwe / Zimbabve         ZW 
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(210)  AL/T/ 2019/481 

(220)  20/05/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu e hapur; blu e erret 

(732)  JingAo Solar Co., Ltd. 

Jinglong Street, Ningjin County, Hebei 

Province, China, CN 

(740) Ardit Loloçi 

Rr. "FORTUZIN", No. 137, Tiranë    

(511) 9  Gjysem-percues;pajisje gjysem-

percuese; Silikon monokristaline;silikon 

polikristaline; qarqe te integruara; kristale 

kuarci; qeliza fotovoltaike; bateri diellore; 

qelizat galvanike; Akumulatore, elektrik  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/723 

(220)  09/08/2019 

(540)   

HUNN 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Nobel Quest International Limited 

P.O. BOX 3152, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands, VG 

(740) Fatos Dega 

Rr.Nikolla Tupe, N.2, H.4, A.30, Tiranë 

(511) 9  bateri për cigare 

elektronike;bateri për pajisjet elektronike 

që përdoren për ngrohjen e 

duhanit,karikues për paisjet elektronike 

që përdoren për ngrohjen e 

duhanit;karikues USB për paisjet 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit;karikues automjetesh për cigare 

elektronike;karikues automjetesh për 

pajisjet që përdoren për ngrohjen e 

duhanit;karikues baterish për cigare 

elektronike.  

34  duhan;shkrepëse;cigare;kuti 

cigaresh;filtra cigaresh;mbajtëse 

cigaresh;letër cigaresh;majë mbajtëse 

cigaresh;pipëz për mbajtëse 

cigaresh;çibuk për duhan;puro, puro të 

vogla;tavlla duhani;çakmakë 

duhanpirësish.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/797 

(220)  11/09/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Magenta me sfond te bardhë 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A. 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa   

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë,Shqipëri 

(511) 38  Akses në rrjetin ndërkombëtar 

të kompjuterave; dhënia me qera e kohës 

dhe aksesit në rrjetin ndërkombëtar të 

kompjuterave; transmetime televizive 
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kabllore; transmetime radio; transmetime 

televizive; komunikime telefonike me 

celularë; dhënie interneti për dhoma 

komunikimi të njohura si chat-rooms; 

komunikime nga terminalet 

kompjuterike; komunikime nëpërmjet 

rrjetit të fibrave optike; komunikime me 

telegrame; komunikime me telefon; 

transmetime te imazheve dhe mesazheve 

nëpërmjet shërbimeve kompjuterike; 

komunikime nga terminalet 

kompjuterike; shërbime të bordit për 

buletinet elektronike; shërbimet 

elektronike online; transmetime të 

faksimileve; trasmetime të kartave të 

urimit online; informacion për 

telekomunikacionin; dërgimit të 

mesazheve; shërbimet e agjencive të 

lajmeve; komunikimet nëpërmjet 

telefonit; komunikimet nëpërmjet 

celularit; komunikimet radio; mundësimit 

të aksesit në bazën e të dhënave; ofrimi i 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes; 

mundësinë e telekomunikimeve në një 

rrjet global kompjuterash; dhënien e 

aksesit të përdoruesve në një rrjet global 

kompjuterash; transmetimit me radio; 

dhënia me qera e kohës së aksesueshme 

në rrjetin global të kompjuterave; dhënia 

me qera e aparateve të faksimileve; 

dhënia me qera e aparateve të dërgimit të 

mesazheve; dhënia me qera e Modem-

ave; dhënia me qera e mjeteve të 

telekomunikimit; marrja me qera e 

telefonave; transmetimeve satellitore; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së 

shërbimeve; shërbimet pa tel si radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni; shërbime të 

telekonferencës; komunikime nëpërmjet 

telegrameve; transmetime të telegrameve; 

shërbime telegrafike; komunikime 

telefonike; shërbime telefonike; shërbime 

të teleblerjeve; transmetime televizive; 

shërbime të teleteksit; transmetime të 

dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave të 

urimit online; shërbime telefonike të 

postës me zë; transmetime wireless;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/798 

(220)  11/09/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Magenta dhe e bardhë 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A. 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa   

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Akses në rrjetin ndërkombëtar 

të kompjuterave; dhënia me qera e kohës 

dhe aksesit në rrjetin ndërkombëtar të 

kompjuterave; transmetime televizive 

kabllore; transmetime radio; transmetime 

televizive; komunikime telefonike me 

celularë; dhënie interneti për dhoma 

komunikimi të njohura si chat-rooms; 

komunikime nga terminalet 

kompjuterike; komunikime nëpërmjet 

rrjetit të fibrave optike; komunikime me 

telegrame; komunikime me telefon; 

transmetime te imazheve dhe mesazheve 

nëpërmjet shërbimeve kompjuterike; 

komunikime nga terminalet 

kompjuterike; shërbime të bordit për 

buletinet elektronike; shërbimet 

elektronike online; transmetime të 

faksimileve; trasmetime të kartave të 

urimit online; informacion për 

telekomunikacionin; dërgimit të 
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mesazheve; shërbimet e agjencive të 

lajmeve; komunikimet nëpërmjet 

telefonit; komunikimet nëpërmjet 

celularit; komunikimet radio; mundësimit 

të aksesit në bazën e të dhënave; ofrimi i 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes; 

mundësinë e telekomunikimeve në një 

rrjet global kompjuterash; dhënien e 

aksesit të përdoruesve në një rrjet global 

kompjuterash; transmetimit me radio; 

dhënia me qera e kohës së aksesueshme 

në rrjetin global të kompjuterave; dhënia 

me qera e aparateve të faksimileve; 

dhënia me qera e aparateve të dërgimit të 

mesazheve; dhënia me qera e Modem-

ave; dhënia me qera e mjeteve të 

telekomunikimit; marrja me qera e 

telefonave; transmetimeve satellitore; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së 

shërbimeve; shërbimet pa tel si radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni; shërbime të 

telekonferencës; komunikime nëpërmjet 

telegrameve; transmetime të telegrameve; 

shërbime telegrafike; komunikime 

telefonike; shërbime telefonike; shërbime 

të teleblerjeve; transmetime televizive; 

shërbime të teleteksit; transmetime të 

dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave të 

urimit online; shërbime telefonike të 

postës me zë; transmetime wireless;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/803 

(220)  11/09/2019 

(540)   

EASY MENU 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A. 

Njësia Bashkiake nr.11,  Rr. ''Vangjel 

Noti'', Ndërtesa nr.20, Kodi 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Akses në rrjetin ndërkombëtar 

të kompjuterave; dhënia me qera e kohës 

dhe aksesit në rrjetin ndërkombëtar të 

kompjuterave; transmetime televizive 

kabllore; transmetime radio; transmetime 

televizive; komunikime telefonike me 

celularë; dhënie interneti për dhoma 

komunikimi të njohura si chat-rooms; 

komunikime nga terminalet 

kompjuterike; komunikime nëpërmjet 

rrjetit të fibrave optike; komunikime me 

telegrame; komunikime me telefon; 

transmetime te imazheve dhe mesazheve 

nëpërmjet shërbimeve kompjuterike; 

komunikime nga terminalet 

kompjuterike; shërbime të bordit për 

buletinet elektronike; shërbimet 

elektronike online; transmetime të 

faksimileve; trasmetime të kartave të 

urimit online; informacion për 

telekomunikacionin; dërgimit të 

mesazheve; shërbimet e agjencive të 

lajmeve; komunikimet nëpërmjet 

telefonit; komunikimet nëpërmjet 

celularit; komunikimet radio; mundësimit 

të aksesit në bazën e të dhënave; ofrimi i 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes; 

mundësinë e telekomunikimeve në një 

rrjet global kompjuterash; dhënien e 

aksesit të përdoruesve në një rrjet global 

kompjuterash; transmetimit me radio; 

dhënia me qera e kohës së aksesueshme 

në rrjetin global të kompjuterave; dhënia 

me qera e aparateve të faksimileve; 

dhënia me qera e aparateve të dërgimit të 

mesazheve; dhënia me qera e Modem-

ave; dhënia me qera e mjeteve të 

telekomunikimit; marrja me qera e 

telefonave; transmetimeve satellitore; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së 
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shërbimeve; shërbimet pa tel si radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni; shërbime të 

telekonferencës; komunikime nëpërmjet 

telegrameve; transmetime të telegrameve; 

shërbime telegrafike; komunikime 

telefonike; shërbime telefonike; shërbime 

të teleblerjeve; transmetime televizive; 

shërbime të teleteksit; transmetime të 

dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave të 

urimit online; shërbime telefonike të 

postës me zë; transmetime wireless;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/933 

(220)  21/10/2019 

(540)   

HUNN 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Nobel Quest International Limited 

P.O. BOX 3152, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands, VG 

(740) Fatos Dega   

Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë 

(511) 43  Shërbime për dhënie ushqim e 

pije dhe strehim të përkohshëm;shërbime 

në restorante, kafene, kafeteri, bare, 

mensa, kantina;shërbime ushqimi me 

porosi (catering), shërbime në restorante 

me vet-shërbim  e bar-rostiçeri;shërbime 

kampi pushimi [sistemim]; dhënie me 

qira e aparateve dhe pajisjeve për  

përgatitjen e ushqimit dhe të pijeve; 

dhënie me qira e shpërndarësve të ujit.  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1054 

(220)  05/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  portokalli; e zezë; e verdhë; e 

bardhë; jeshile 

(732)  Top Channel 

Rruga "17 Nentori", Godina Nr.20, 

Mezez Koder, Kashar, Tirane, AL 

(740) Vjollca Hoxha 

Rruga "17 Nentori", Godina Nr.20, 

Mezez Koder, Kashar, Tirane 

(511) 38  sigurimi i aksesit të përdoruesit 

në një rrjet global kompjuterik; 

transmetim digjital; shërbim transmetimi 

video-on-demand;shërbimi i transmetimit 

në television;shërbimi i shtypit dhe 

informacionit;transmetim i mesazheve 

dhe imazheve  

41  Shërbime edukative; aktivitete 

kulturore dhe argëtuese; spektakle; 

prodhim i programit televiziv; programe 

argëtuese radiofonike ose televizive; 

montazh programesh radiofonike dhe të 

televizionit; Prezantimi i performancave 

live; Prodhimi i programit televiziv me 

tematika të gazetarisë; Shërbime shkrimi 

skenarësh; shërbime të korrespondetëve 

të lajmeve; shërbime të studiove 

regjistruese; botimi i librave dhe gazetave 

elektronike on-line në internet; prezantimi 

i shfaqjeve të ndryshme televizive; 

Shkrim i teksteve të ndryshme nga tekstet 

publicitare; Dublim; Filma; Fotografi; 

Interpretim; Montim video-kasetash; 
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Mikrofilmim; ofrim i botimeve 

elektronike on-line, jo të shkarkueshme.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1060 

(220)  10/12/2019 

(540)   

CHAUFFE 
 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Nobel Quest International Limited 

P.O. BOX 3152, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands , VG 

(740) Fatos Dega 

Rr. "Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, 

Tiranë    

(511) 34  duhan;shkrepëse;cigare;filtra 

cigaresh;mbajtëse cigaresh;letër 

cigaresh;majë mbajtëse cigaresh;pipëz për 

mbajtëse cigaresh;çibuk për 

duhan;puro,puro të vogla;tavlla 

duhani;çakmakë duhanpirësish.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1079 

(220)  16/12/2019 

(540)   

ILUMA 
 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  34284  16/09/2019  AD 

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, , CH 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 9  Bateri për cigare elektronike; 

bateri për pajisje elektronike që përdoren 

për të ndezur duhanin, karikuesa për 

pajisje elektronike që përdoren për të 

ndezur duhanin; karikuesa të tipit USB 

për pajisje elektronike që përdoren për të 

ndezur duhanin; karikuesa makine për 

cigaret elektronike; karikuesa makine për 

pajisje që përdoren për të ndezur duhanin; 

karikuesa baterish për cigare elektronike.  

34   Vaporizues me tel për cigare 

elektronike dhe pajisje elektronike për 

tymosje; duhan, i papërpunuar ose i 

përpunuar; prodhime duhani, duke 

përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, 

duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, 

kretek; snus (burnot i lagësht); 

zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime 

mjekësore); artikuj duhanpirësish, duke 

përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra 

cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe 

tavlla, llulla, aparate xhepi për dredhjen e 

cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj 

duhani, prodhime duhani me qëllim për tu 

ndezur, pajisje elektronike dhe pjesët e 

tyre me qëllim për të ndezur cigaret ose 

duhanin për të lëshuar avull me 

përmbajtje nikotine për thithje; tretësira 

nikotine të lëngshme për tu përdorur në 

cigaret elektronike; pajisje elektronike për 

tymosje; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese për cigaret 

tradicionale; pajisje elektronike për 

thithjen e tymit që përmban nikotinë; 

pajisje që krijojnë avull me përdorim nga 

goja për tu përdorur nga duhanpirësit, 

produkte duhani dhe zëvendësuesa 

duhani; artikuj duhanpirësish për cigare 

elektronike; pjesë dhe pajisje për 

produktet e lartpërmendura të përfshira në 

klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve 

dhe purove të ndezura si dhe për 

shkopinjtë e duhanit të ndezur; kuti 

cigaresh elektronike të rikarikueshme.  
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(210)  AL/T/ 2019/1080 

(220)  16/12/2019 

(540)   

IQOS ILUMA 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)  34285  16/09/2019  AD 

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, , CH 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 9  Bateri për cigare elektronike; 

bateri për pajisje elektronike që përdoren 

për të ndezur duhanin, karikuesa për 

pajisje elektronike që përdoren për të 

ndezur duhanin; karikuesa të tipit USB 

për pajisje elektronike që përdoren për të 

ndezur duhanin; karikuesa makine për 

cigaret elektronike; karikuesa makine për 

pajisje që përdoren për të ndezur duhanin; 

karikuesa baterish për cigare elektronike. 

34  Vaporizues me tel për cigare 

elektronike dhe pajisje elektronike për 

tymosje; duhan, i papërpunuar ose i 

përpunuar; prodhime duhani, duke 

përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, 

duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, 

kretek; snus (burnot i lagësht); 

zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime 

mjekësore); artikuj duhanpirësish, duke 

përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra 

cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe 

tavlla, llulla, aparate xhepi për dredhjen e 

cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj 

duhani, prodhime duhani me qëllim për tu 

ndezur, pajisje elektronike dhe pjesët e 

tyre me qëllim për të ndezur cigaret ose 

duhanin për të lëshuar avull me 

përmbajtje nikotine për thithje; tretësira 

nikotine të lëngshme për tu përdorur në 

cigaret elektronike; pajisje elektronike për 

tymosje; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese për cigaret 

tradicionale; pajisje elektronike për 

thithjen e tymit që përmban nikotinë; 

pajisje që krijojnë avull me përdorim nga 

goja për tu përdorur nga duhanpirësit, 

produkte duhani dhe zëvendësuesa 

duhani; artikuj duhanpirësish për cigare 

elektronike; pjesë dhe pajisje për 

produktet e lartpërmendura të përfshira në 

klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve 

dhe purove të ndezura si dhe për 

shkopinjtë e duhanit të ndezur; kuti 

cigaresh elektronike të rikarikueshme.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1123 

(220)  30/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  VIVO MOBILE 

COMMUNICATION CO., LTD. 

283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 

Dongguan, Guangdong, China, CN 

(740) Arben Kryeziu  

Rruga "Idriz Dollaku", Pall.5, Shk.2, 

Ap.39, Tiranë, Kutia Postare 8198 

(511) 9  Aparate për përpunim të 

dhënash; Asistentë dixhital personal 

(PDA); Aparate telekomunikimi në 

formën  e bizhuterive; Aplikacione/ 

Programe të shkarkueshme për përdorim 

në telefonat celularë; Kompiutera  tabletë; 

Terminale interaktive me ekran me 

prekje; Syze elektronike/inteligjente; Orë 
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dore inteligjente; Lapsa për ekrane me 

prekje; Kompjutera që "vishen" në trup; 

Aparate për njohje elektronike të fytyrës; 

Instrumenta navigimi; Aparate për 

sisteme të pozicionimit global (GPS); 

Telefona inteligjentë; Telefona celularë; 

Varëse për telefona celularë; Gjurmues 

aktiviteti që mund të vishen në trup; 

Këllëfë telefonash celularë; Mbulesa 

telefonash celularë; Filma mbrojtës të 

adaptuar për ekrane telefonash celularë; 

Telefona inteligjentë që mund të "vishen" 

në trup; Mbajtëse të adaptuara për 

telefona celularë; Kabinete për 

altoparlante; Altoparlante pa fije; Kufje; 

Kufje pa fije; Kufje për telefona celularë; 

Kufje pa  fije për telefona inteligjentë; 

Shkopinj për "selfie" që përdoren si  

aksesorë për telefona inteligjentë; Lente 

optike për "selfie"; Kabllo USB; Kabllo 

USB që përdoren për telefona celularë; 

Adaptorë energjie  elektrike; Bateri, 

elektrike; Karikues baterish; Bateri  të 

rikarikueshme; Karikues pa fije; Karikues 

baterish  për telefona celularë; Kufje 

inteligjente; Kufje inteligjente me 

mikrofon; Syze për realitetin e  

augmentuar; Kufje me mikrofon për 

realitetin e augmentuar; Syze për 

realitetin virtual; Kufje me mikrofon për 

realitetin virtual; Paisje elektronike për 

realitetin virtual; Programe kompjuterike 

për  realitetin virtual dhe atë të 

augmentuar; Altoparlantë inteligjentë; 

Televizorë inteligjentë; Kompjutera  

notebook; Kompjutera; Ekrane për 

telefona celularë; Mbajtëse telefonash 

celularë për përdorim në automjete; 

Magazinues energjie (Bateri); Byzylykë 

inteligjente; Peshore dhe matës 

peshe/vëllimi  yndyrnash në trup; Peshore 

me analizues të masës trupore; Çipe 

(qarqe të integruar); Çipa elektronike.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/33 

(220)  16/01/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) SERVICES 

(591)   

(732)  Qatar Airways Group (Q.C.S.C) 

Qatar Airways Tower, Airport Road P.O. 

Box 22550 Doha, Qatar, , QA 

(740) Vjollca Shomo  

Euromarkpat Albania sh.p.k,Rr. 

A.Z.Cajupi, P 20/4, Ap 15, Tirane 

(511) 16  Karta biznesi (kartvizita), 

revista, bileta, blloqe shënimesh.  

39  Transportim; paketimi dhe 

magazinimi i mallrave; organizimi i 

udhëtimeve, domethënë transporti ajror, 

organizimi i shëtitjeve me anije, 

organizimi i turneve, rezervimi i vendeve 

për udhëtim, shërbime të postës së 

shpejtë, transporti i udhëtarëve, rezervimi 

i transportit të udhëtarëve, informacioni 

për transportin e udhëtarëve.   
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(210)  AL/T/ 2020/35 

(220)  17/01/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) FASHION 

(591)  e bardhë; e zezë; rozë 

(732)  ELIOR & S SHPK 

Rruga ''Bedri Çullhaj'', 2, Tirane-Shqiperi, 

AL 

740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 35  Shërbime shitje me shumicë 

dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet 

faqeve të internetit të produkteve si: 

veshmbathje të ndryshme, veshje të të 

gjitha llojeve për fëmijë dhe për të rritur 

(për të gjitha moshat), tekstile për 

përdorim shtëpiak dhe hoteleri, carcaf, 

guverta, jorgan, peshqira, mbrojtëse 

dysheku, jastëk, batanije, produkte të 

mobilierise për përdorim shtëpiak dhe 

biznese, këpucë, aksesore të ndryshëm; 

marketing; demonstrim i mallrave; 

asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial; reklamimi / publiciteti; 

marrëdhëniet me publikun; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; promovimi i shitjeve për të 

tjerët; organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamimi; 

reklamimi në internet në një rrjet 

kompjuterik; shërbime prokurimi për të 

tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera]; prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për 

qëllime të shitjes me pakicë; informacion 

tregtar dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

shërbimet e paraqitjes për qëllime 

reklamimi; marrja me qira e stendave të 

shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit 

për promovimin e shitjeve; shërbime të 

ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe 

përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; sigurimi i një tregu në 

internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; hartimi i 

materialeve reklamuese; promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/39 

(220)  21/01/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Dielli paguan per ju! 

(591)  E verdhe, E kalter, E zeze 

(732)  Vega Solar sh.p.k 

Fier, Lagjia Bishanake, Rruga 

Skenderbeu, Magazine me Zone 

Kadastrale nr.8532, nr.Pasurie 1/1331 N4, 

AL 

(740) Bledar Korkaj 

Rr “Maliq Muco”, Blv.”Zogu i Parë”, 

Qendra e Biznesit STAR, kati i IV, Tiranë 
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(511) 39   shpërndarje energjie; 

shpërndarje elektriciteti  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/136 

(220)  19/02/2020 

(540)   

VASILI GOLD & 

SILVER 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) GOLD & SILVER 

(591)   

(732)  Ervin Dashi 

''Lagjia Skender Libohova, pallat 5 

katesh, kati 1, përballë Kinoteatrit Vaçe 

Zela, Lushnje'', AL 

(740) Moreno Malevi 

Blloku ''1 Maji'' Rr. ''Njazi Demi'' Ap. 18, 

Sh.40, Tiranë 

(511) 14  Metale të çmuara dhe sende të 

caktuara prej metali të çmuar ose të 

veshura prej tyre, si dhe stoli, orë; varese; 

vathe; stoli te bera nga gure te cmuar; 

diamante; flori i punuar ose i papumuar; 

fije floriri[stoli]; stoli kostumesh; unaza; 

zinxhire[stoli]; byzylyke[stoli]; statuja te 

krijuara nga metale te cmuar; medalje; 

perla[stoli]; platin[metal]; punime arti me 

metale te cmuara; kapese kravate   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/182 

(220)  04/03/2020 

(540)   

BITMOJI 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Snap Inc. 

2772 Donald Douglas Loop North, Santa 

Monica, CA 90405, United States, US 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, 

Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Shërbime të telekomunikimeve, 

konkretisht, transmetimi elektronik i të 

dhënave, mesazheve, grafikave, 

animacioneve, imazheve, videove, 

përmbajtjes multimediale, dhe 

informacionit në fushën e argëtimit; 

shërbime të ofrimit të aksesit në baza të të 

dhënave (database) kompjuterike, 

elektronike dhe online; shërbime të 

transmetimit përmes kompjuterit ose 

rrjeteve të tjera të komunukimit, 

konkretisht, ngarkimi, postimi, shfaqja, 

etiketimi, dhe transmetimi në mënyrë 

elektronike i të dhënave, informacionit, 

mesazheve, grafikave, animacioneve, 

videove, përmbajtjes multimediale, dhe 

imazheve; shërbime të transmetimit, 

shërbime të transmetimit në Internet, 

shërbime të transmetimit në mënyrë të 

pandërprerë dhe të vazhdueshme në rrjete 

kompjueterike (streaming), dhe sherbime 

të transmetimit audio, video, të shfaqjeve 

televizive dhe skicave të animuara me 

persona në formë ikone digjitale (avatars) 

të krijuara nga përdorues, ikona grafike, 

simbole, imazhe që përfaqësojnë individë, 

dizenjo të imagjinuara, publikime 

vizatimore, seri publikimesh vizatimore, 

fraza, dhe portrete grafike të njerëzve, 

vendeve dhe gjërave nëpërmjet internet-it 

dhe rrjeteve të komunikimeve 

elektronike; shërbime të transmetimit 

televiziv në pajisje të lëvizsshme, 

konkretisht, telefonë të lëvizsshëm, 

tableta, dhe kompjutera personal.  

41  Shërbime argëtimi në formën e 

përgatitjes së përmbajtjes të animuar dhe 

jo-të animuar, konkretisht, krijimi dhe 

prodhimi i përmbajtjes multimediale për 

argëtim në formën e personave në formë 
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ikone digjitale (avatars), ikonave grafike, 

simboleve, imazheve që përfaqësojnë 

individë, dizenjove të imagjinuara, 

publikimeve vizatimore, serive të 

publikimeve vizatimore, frazave, dhe 

portreteve grafike të njerëzve, vendeve 

dhe gjërave; shërbime argëtimi, 

konkretisht, ofrimi i filmave të 

pashkarkueshëm, shfaqjeve televizive, 

transmetive të ngjarjeve në Internet, 

veprave audiovizuale dhe multimediale 

në fushat e muzikës, sporteve, artit, 

modës, ngjarjeve aktuale, aktiviteteve 

rekreative dhe interesit të përgjithshëm 

nëpërmjet internet-it; shërbime argëtimi 

në formën e zhvillimit, krijimit, 

prodhimit, shpërndarjes, dhe post-

prodhimit të shfaqjeve televizive, 

transmetive të ngjarjeve në Internet, 

përmbajtjeve audiovizuale dhe 

multimediale për argëtim; shërbime të 

prodhimit dhe shpërndarjes së shfaqjeve 

televizive; shërbime të prodhimit të 

animacioneve; shërbime të ofrimit të 

grafikave në formën e personave në 

formë ikone digjitale (avatars), ikonave 

grafike, simboleve, imazheve që 

përfaqësojnë individë, dizenjove të 

imagjinuara, publikimeve vizatimore, 

serive të publikimeve vizatimore, frazave, 

dhe portreteve grafike të njerëzve, 

vendeve dhe gjërave që përdoruesit e 

fundit mund të transmetojnë dhe marrin 

nëpërmjet mjeteve të Internet-it ose 

kompjuterave apo rrjeteve të tjerë të 

telekomunikimit, rrjeteve të 

komunikimeve pa tel (wireless), ose duke 

përdorur kompjutera, laptop, pajisje të 

lëvizsshme, dhe pajisjeve elektronike 

digjitale që mbahen në dorë.  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/188 

(220)  05/03/2020 

(540)   

Redmi 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Xiaomi Inc. 

No.006, floor 6, building 6, yard 33, 

middle Xierqi Road, Haidian District, 

Beijing, China   , CN 

(740) Melina Nika 

Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 

2/1, Tirane  

(511) 9  Kompjutera notebook; 

kompjutera; programe kompjuterike, të 

regjistruara; programe kompjuterike, të 

shkarkueshme; softuere kompjuterike, të 

regjistruara; publikimet elektronike, të 

shkarkueshme; programe lojërash 

kompjuterike të regjistruara; fishekë boje, 

të pambushur, për printera dhe 

fotokopjuese; skedarë imazhesh të 

shkarkueshme; robotë humanoidë me 

inteligjencë artificiale; kompjutera 

portativë; platforma softuerësh 

kompjuterikë, të regjistruara ose të 

shkarkueshme; grafikë të shkarkueshëm 

për telefona mobil; pajisje kompjuterike 

periferike; terminale interaktive ekrani 

me prekje; softuer për mbrojtjen e ekranit 

kompjuterik, i regjistruar ose i 

shkarkueshëm; byzylykë elektronikë të 

koduar identifikimi; byzylyk intelligjent; 

kompjutera tabletë; byzylykë magnetikë 

të koduar identifikimi; tapetë mausi; 

maus [periferik kompjuteri]; printer 

fotografish; çanta kompjuteri; lexues 

kartash elektronike; tastiera kompjuteri; 

lexues flash USB; softuerë aplikacioni për 

telefona celularë, të shkarkueshme; 

printera me bojë (ink jet); ora intelligjente 

(përpunim të dhënash); zile telefonash 
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celularë të shkarkueshme; syze 

inteligjente (përpunim të dhënash); 

përkthyes elektronik xhepi; pedometra; 

aparate për të kontrolluar “franking”; kasa 

për para; mekanizma për aparate që 

punojnë me monedha; makina diktimi; 

holograme; shenjues për kthimin e fundit 

të veshjeve; makina votimi;  makina 

lotarie; pajisja për njohjen e fytyrës; 

fotokopjuese [fotografike, elektrostatike, 

termike]; peshore shtëpiake; matës i 

shkallës së dhjamit të trupit për qëllime 

shtëpiake; matës i masave trupore; tabela 

njoftimesh elektronike; shkop selfie për 

telefon celular; mbajtëse celulari; telefona 

inteligjentë në formë ore; interfon; 

aparate dhe instrumente elektronike 

navigimi dhe pozicionimi; telefona 

celularë; mbajtëse telefoni celular për 

automjete; aparate telekomunikimi në 

formën e stolive; këllëf për telefona 

celularë; mbrojtëse për telefona celularë; 

rripa për telefona celularë; filma mbrojtës 

të përshtatur për telefona celularë; rutera 

rrjeti; karta SIM; dollapë për altoparlantë; 

ekrane për video; kufje për realitetin 

virtual; lexues portativë për media; 

marrës audio dhe video; ekrane portative 

për shfaqjen e videove; kufje kaskë; 

kameskopë; kamera të pasme për 

automjete; regjistrues vozitje; stilolapsa 

ekrani me prekje; makina për të mësuar; 

televizorë; aparate të regjistrimit të zërit; 

dekoder; korniza fotografike dixhitale; 

shkop selfie [monopodë dore]; kamera 

[fotografi]; byzylykë të lidhur 

[instrumente matëse]; aparate mësimore 

audiovizuale; robotë didaktikë; aparate 

për analizën e ajrit; termometra, jo për 

qëllime mjekësore; higrometra; aparate 

dhe instrumente optike; kabllo USB; 

materiale për rrjetin e energjisë elektrike 

[tela, kabllo]; gjysmë-përçues; përçues, 

elektrikë; priza elektrike; sensorë; sensorë 

temperature; çelësa, elektrikë; përshtatës 

të energjisë; përshtatës elektrikë; çelësa 

për aparate telekomunikimi; telekomanda; 

telekomanda për qëllime shtëpiake; fibra  

optike [filamente përçues të dritës]; 

aparate për rregullimin e nxehtësisë; rrufe 

pritëse; pajisje elektrolize; fikëse zjarri; 

aparate radiologjike për qëllime 

industriale; pajisje mbrojtëse për 

përdorim personal nga aksidentet; maska 

mbrojtëse; helmet mbrojtëse; syze 

mbrojtëse; instalime për parandalimin e 

vjedhjeve, elektrike; alarme; bravë 

dyerësh me gjurmë të gishtave 

biometrikë; zile elektrike dyerësh; syze; 

syze dielli; bateri, elektrike; karikues për 

bateri elektrike; banka  energjie [bateri të 

rikarikueshme]; karikues pa tel; filma 

vizatimorë; ndriçues në formë veze; bilbil 

për qenë; magnet dekorativ; gardhe të 

elektrizuar; qafore elektronike për të 

trajnuar kafshët; telekomandë portative 

për ndezje; byzylyk orë elektronike për 

monitorim shëndetësor që komunikojnë të 

dhëna në kohë reale me pajisjet e tjera 

elektronike; aparate portative 

komunikimi; pajisje elektronike portative 

digjitale për të siguruar akses në internet; 

pajisjet inteligjente portative; asistentë 

digjitalë personalë në formë ore; ndjekës 

portativ aktiviteti; magnet frigoriferi; 

instrumente matëse; pajisje matëse, 

elektrike; çip elektronik; projektorë 

multimedialë; aparate dhe instrumente 

peshimi; matësa; pajisje kompjuterike; 

skedarë muzikorë të shkarkueshëm; sy 

magjik; ekrane për video; simulatorë për 

drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; 

tregues automatikë të presionit të ulët në 

gomat e automjeteve; suport për aparate 

fotografike; kaska për biçikleta; 

bankomate të automatizuara [ATM]; 

kamera për mbikëqyrje të jashtme; panel 

shpërndarës i tensionit të lartë dhe të ulët; 

instrumente të testimit të gazit; çelësa 

dritash; aparate për matjen e distancës; 

tabelë muri; priza elektrike; karikues 

baterish për automjete motorike; kabllo 

USB për telefona celularë; ekran me 

kristal të lëngshëm; ekrane televizori; 
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kufje pa tel për përdorim me telefona 

inteligjentë; kufje për shuarjen e 

zhurmave; kufje veshi; mikrofona; kaska 

mbrojtëse për sport; sensorë të nivelit të 

lëngut.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/189 

(220)  05/03/2020 

(540)   

NARVA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Mitteldeutscher 

Warenzeichenverband NARVA e.V., 

Altmarkt 12, D-08523 Plauen, Germany  , 

DE 

(740) Melina Nika 

Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 

2/1, Tirane  

(511) 9  Ndriçim fotografik, përkatësisht, 

llamba flash fotografike dhe llamba 

fotografike për dhomën e errët, ndriçim 

sigurie, përkatësisht drita paralajmëruese 

të urgjencës dhe drita  fener, tabela neoni 

për reklama, priza elektrike për llamba 

me rrymë të ulët dhe të lartë, balasta për 

përdorim me llamba me shkarkim dhe të 

tension të ulët, qarqe elektrike për 

përdorim në lidhje me ndriçuesit dhe 

pjesët e tyre, rezistorë elektrikë për 

përdorim në lidhje me aparate ndriçimi 

dhe pjesët e tyre, llamba për teknikën 

mjekësore.  

11  Aparate elektrike ndriçimi për 

përdorim komercial, industrial dhe 

shtëpiak, burime elektrike drite dhe 

rrezatimi, llamba për projektorë, llamba 

për automjete, llamba për kamionë, 

llamba për dy rrotësh, llamba për makina, 

llamba sinjalizimi, llamba treguese, 

llamba me rezistencë, llamba monitorimi, 

llamba të vogla, llamba pigmi, llamba 

dekorative, llamba ndriçimi, llamba 

halogjene, llamba me filament me 

reflektor të integruar, llamba rrezatimi jo 

për qëllime mjekësore, kimike dhe fizike, 

llamba fluoreshente, llamba kompakte, 

llamba me shkarkim gazi, llamba me 

shkarkim avulli, llamba me presion të 

lartë, llamba me presion shumë të lartë, 

llamba spektrale, llamba me katodë bosh, 

llamba me impulse, llamba me shkëlqim 

neoni me tension të ulët, llamba me rreze 

ultraviolet, drita neoni për qëllime 

reklamash, drita në veçanti drita për 

dhomat e ndenjes, zinxhirë ndriçimi 

elektrik, drita për efekt ndriçimi, llamba 

funksionale për ndriçim të brendshëm dhe 

të jashtëm, drita skenike dhe filmike, kuti 

plastomeri me ndarje gome për llamba 

automobili dhe motori, llamba për 

aeroporte, llamba hekurudhore, llamba 

për përdorime speciale, llamba LED 

automobili, llamba LED sinjalizimi, drita 

LED pune, drita LED pune të 

rikarikueshme, llamba LED me fileto, 

llamba LED konvertimi, module LED, 

llamba ndriçimi rrugor me bazë LED, 

ndriçues me bazë LED, llamba LED jo të 

balastuara, komponentë për llamba me 

bazë LED, balasta për llamba LED, 

pajisje kontrolli për llamba LED, dioda 

me emetim ndriçimi për automjete, 

llamba ndriçimi për automjete, llamba për 

ndriçimin e passhëm të automjeteve, 

llamba ndriçimi për ecje mbrapa për 

automjete, ndriçues për trajlera.  
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MARKA TË REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2019/102 

(540)  TEUTA 

(732)  TEUTA DURRES 

Lagja 15 Rruga Aleksander Goga Durres, 

AL 

(151)  06/05/2020 

(180)  04/02/2029 

(111)  20542 

(300)  8105  03/09/1997  AL 

(510)  30  31, 

(526)  ® 

(591)  -Blu, e verdhë portokalli 

(740) Arben Babameto 

Lagja 1 Rruga Taulantia Durres 

 

 
 

(210)  AL/T/ 2019/849 

(540)  HIGHLANDER 

(732)  TOYOTA JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA (also trading as 

TOYOTA  MOTOR CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan, JP 

(151)  06/05/2020 

(180)  25/09/2029 

(111)  20543 

(300)   

(510)  12, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, 

Nr.2/1, Tirane 
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ZHVLERESIME NE GJYKATE 
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( 210 )  AL/T/ 2013/301 

( 220 )  22/05/2013 

( 731 )  "ELLEDI" shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar. 

Shkoder, Shkoder SHKODER Lagja Manush Alimani, Rr.Ali Kelmendi tek ish Parku 

Komunal SHKODER, AL 

( 540 )  ELLEDII 

(546 ) 

> 

 

 

( 591 ) E kuqe; e bardhe; blu;jeshile; ngjyre ari. 

( 740 ) Nazri HAXHIU 

Rr.Ali Visha , Vila Nr.31 ,Tirane 

( 511 )  
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KORRIGJIME (ndryshim emri) 
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( 111)  9229 

( 210 )  AL/T/ 2000/155 

( 732 )  DEUTSCHE TELECOM AG 

Friedrich- Ebert-Allee 140 D-53113 Bonn, DE 

(740)  

 
 


