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VarioCopter™   
ВариоКоптер™ 
 
Класове по Ницската класификация  
 
Клас 09:  
Научни, изследователски, навигационни, геодезични, фотографски, 
кинематографични, аудиовизуални, оптични, теглилни, измервателни, 
откриващи, тестващи, проверяващи, животоспасяващи и учебни апарати и 
уреди; апарати и уреди за провеждане, комутиране, трансформиране, 
акумулиране, регулиране и управление на разпространението и 
управлението на електричество; апарати и уреди за записване, 
предаване, възпроизвеждане или преработване на звук, образ или данни; 
записана и с възможност за сваляне информация, компютърен софтуер, 
празни цифрови или дигитални носители за запис и съхранение; 
изчислителни устройства; компютри и периферни компютърни устройства; 
костюми за гмуркане, водолазни маски, тапи за уши за водолази, щипки за 
нос за водолази и плувци, ръкавици за водолази, апарати за дишане при 
подводно плуване; пожарогасители. 
 
Клас 12:   
Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух 
 
Клас  37.  
Отстраняване на смущения в електрически апарати; инсталиране на 
системи за електрическо осветление и енергия; услуги за строителство на 
инсталации за генериране на енергия; ремонт на съоръжения и машини за 
производство на енергия; поддръжка и ремонт на инсталации за 
генериране на енергия; ремонт на апарати и инсталации за генериране на 
енергия; обслужване на апарати и инсталации за генериране на енергия; 
поддръжка на апарати и инсталации за генериране на енергия; 
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поддръжка, обслужване монтиране на системи, захранвани със слънчева 
енергия; предоставяне на информация във връзка с ремонта или 
поддръжката на енергийни генератори; инсталиране на генератори на 
електрическа енергия; изграждане на електроцентрали за енергия от 
морските вълни; поддръжка и ремонт на електроцентрали за енергия от 
морските вълни; инсталиране на апарати за генериране на енергия; 
поддръжка, обслужване и ремонт на апарати и инсталации за генериране 
на енергия; поддръжка и ремонт на генератори за електричество. 
 
 
Classes according to the Nice Classification 
 
Class 09: 
Scientific, research, navigational, surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, detecting, testing, checking, life-
saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and appliances for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and controlling 
the distribution and management of electricity; apparatus and instruments for 
recording, transmission, reproduction or processing of sound, image or data; 
recorded and downloadable information, computer software, blank digital or 
digital recording and storage media; computing devices; computers and 
computer peripherals; diving suits, diving masks, earplugs for divers, nose clips 
for divers and swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater 
swimming; fire extinguishers. 
 
Class 12: 
Vehicles; apparatus for locomotion on land, water and air 
 
Class 37. 
Troubleshooting of electrical apparatus; installation of electric lighting and 
power systems; construction services for power generation installations; repair 
of equipment and machines for energy production; maintenance and repair of 
power generation installations; repair of apparatus and installations for energy 
generation; servicing of apparatus and installations for generating energy; 
maintenance of energy generating apparatus and installations; maintenance, 
servicing and installation of solar powered systems; provision of information in 
relation to the repair or maintenance of energy generators; installation of 
electric power generators; construction of power plants for energy from sea 
waves; maintenance and repair of power plants for energy from sea waves; 
installation of energy generating apparatus; maintenance, servicing and repair 
of energy generating apparatus and installations; maintenance and repair of 
electricity generators 
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