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Клас 39. Перевезення; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей.
автобусне перевезення; автомобільне перевезення; баржеве перевезення; брокерські
послуги з фрахтування; буксирування; вантажні перевезення [перевезення товарів
суднами]; влаштовування круїзів; влаштовування пасажирських перевезень для інших
через онлайнові додатки; влаштовування транспортних перевезень для туристичних турів;
водопостачання; допомога в отримуванні туристичних віз та проїзних документів для осіб,
що виїжджають за кордон; доставляння газет; доставляння квітів; доставляння
повідомлень; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на
замовлення; забезпечування інформацією щодо напрямків руху на потреби подорожуючих;
забезпечування інформацією щодо перевезень; забезпечування інформацією щодо послуг
зі зберігання; забезпечування інформацією щодо руху транспорту; завантажувальнорозвантажувальні роботи; залізничне перевезення; замовляння квитків для подорожей;
запускання супутників для інших; захищене перевезення цінностей; зберігання багажу;
зберігання на складах; зберігання товарів; зберігання човнів; зберігання*; збирання
вторинної сировини [перевезення]; знімання з мілин суден; керування шлюзами
судноплавних каналів; ліхтерні послуги; логістика транспортна; лоцманські послуги;
морське перевезення; навігаційні послуги; наповнювання торговельних автоматів;
обгортання товарів; орендування гаражів; орендування місць для паркування; орендування
складів; пакування товарів; паркування автомобілів; пасажирське перевезення;
перевезення; перевезення автомобілями швидкої допомоги; перевезення броньованими
автомобілями; перевезення вантажними автомобілями; перевезення готівки для
наповнювання банкоматів; перевезення гужовим транспортом; перевезення і зберігання
відходів; перевезення і зберігання сміття; перевезення меблів; перевезення подорожуючих;
перевезення прогулянковими човнами; перевезення човнами; перенесення вантажу;
підводне рятування майна; підіймання затонулих суден; пілотування; повітряне
перевезення; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних
засобів; поромне перевезення; посередницькі послуги у перевезенні; послуги з
буксирування транспортних засобів у разі поломки; послуги з керування дронами
цивільного призначення; послуги з короткострокового прокату автомобілів; послуги з
перевезення під час переїзду; послуги з пошуку попутників; послуги з розливання у
пляшки; послуги криголамів; послуги кур'єрів [доставляння повідомлень або товарів];
послуги суднових брокерів; послуги таксі; послуги шоферів; послуги щодо рятування
майна; прокат авіадвигунів; прокат автобусів далекого прямування; прокат автомобілів;
прокат багажників на дах транспортних засобів; прокат вантажних залізничних вагонів;
прокат водолазних дзвонів; прокат водолазних костюмів; прокат гоночних автомобілів;
прокат електричних шаф для вина; прокат камер для заморожених харчів; прокат коней;
прокат контейнерів для зберігання; прокат крісел-візків; прокат літальних апаратів; прокат
морозильних камер; прокат навігаційних систем; прокат пасажирських залізничних
вагонів; прокат тракторів; прокат транспортних засобів; прокат холодильників; прокат
човнів; річкове перевезення; розвантажування вантажів; розподіляння води; розподіляння
електричної енергії; розподіляння енергії; рятувальні операції [перевезення]; рятування
суден; супроводжування подорожуючих; трамвайне перевезення; транспортне
експедирування; транспортні послуги для екскурсійних турів; транспортування
трубопроводами; упаковування подарунків; фізичне зберігання даних або документів,
записаних на електронних носіях; франкування пошти; фрахтування.
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