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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1521a oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz.776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na
podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych znakach towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– rodzaj znaku towarowego,
– prezentację znaku towarowego,
– opis znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.
Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
– określenie znaku towarowego,
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– datę uprzedniego pierwszeństwa,
– klasy towarowe.
Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem,
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE
ZNAKACH TOWAROWYCH
Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(510) – wykaz towarów i/lub usług
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego
lub znaku słowno-graficznego
(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny
(554) – znak przestrzenny
(555) – znak holograficzny
(556) – znak dźwiękowy
(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
(559) – inny
(571) – opis znaku
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 508556
(220) 2019 12 30
(731) ZIELIŃSKI ŁUKASZ INSIGHT, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowny)
(540) ŁUKASZ ZIELIŃSKI
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także
za pośrednictwem Internetu i sprzedaży wysyłkowej towarów takich jak: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle
i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie
surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, oleje
i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty
farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe
do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, maszyny, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia
ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia
i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia),
urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku,
obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania,

oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków,
maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków,
aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia
do gaszenia ognia, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły
do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i instalacje
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary,
gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
do celów sanitarnych, pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broń palna,
amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie,
metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie
szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, instrumenty muzyczne, statywy do nut
i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie,
papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce
do druku ręcznego, nieprzetworzone i półprzetworzone
kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie
do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki i torby, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, materiały, niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle,
pianka morska, żółty bursztyn, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne
i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy
z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby
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do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne,
guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby
do włosów, sztuczne włosy, dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg,
draperie ścienne, nietekstylne, gry, zabawki i przedmioty
do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne
i sportowe, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne
jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód [zamrożona woda],
surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne
i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna
i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne
rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe
zwierzęta, żywność i napoje dla zwierząt, słód, piwo, napoje
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa,
preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne
i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, produkcja reklam, konsulting marketingowy, usługi reklamowe, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom przy wyborze towarów i usług, 41 produkcja videoblogów, produkcja filmów, produkcja seriali, tworzenie tekstów,
tworzenie periodyków, pisanie scenariuszy, pisanie książek,
fotografia, produkcja podcastów, produkcja programów radiowych, publikowanie videoblogów, publikowanie filmów,
publikowanie seriali, publikowanie periodyków, publikowanie tekstów, wydawanie książek, publikowanie zdjęć, publikowanie podcastów, publikowanie reklam, usługi wystąpień
publicznych, usługi wystąpień medialnych, organizacja i prowadzenie szkoleń, organizacja i prowadzenie warsztatów,
organizacja i prowadzenie konferencji, organizacja i prowadzenie wykładów, prowadzenie wydarzeń publicznych i prywatnych [np. imprezy firmowe], organizacja i prowadzenie
konkursów, fotoreportaże, reportaże, wywiady, prowadzenie
zajęć edukacyjnych, prowadzenie blogów, prowadzenie videoblogów, prowadzenie podcastów, prowadzenie kanałów
mediów społecznościowych, usługi wydawnicze, usługi publicystyczne, usługi wynajmu studio filmowych, usługi wynajmu sprzętu foto/audio/video, usługi rozrywkowe, usługi
rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej.
512464
(220) 2020 04 10
FREE FROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Michałów-Grabina
(540) (znak słowny)
(540) BOBOWINA
(510), (511) 29 zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin
strączkowych, oleje i tłuszcze jadalne, nabiał i substytu(210)
(731)

7

ty nabiału, mięso i wyroby mięsne, jaja ptasie i produkty
z jaj, falafel, głęboko mrożone dania warzywne, gotowe
dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające
się głównie z substytutów mięsa, gotowe posiłki składające
się głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające się
głównie z ryb, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka,
mięso gotowe do spożycia, potrawy gotowe składające się
głównie z warzyw, sałatki warzywne, sałatki gotowe, wołowina gotowa do spożycia, zupy, buliony, wywar, bulion,
bób, burgery z tofu, burgery warzywne, burgery sojowe,
desery owocowe, fasola, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, frytki, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, kiełbaski wegetariańskie, kiszone
warzywa [kimchi], przetwory owocowe [dżemy], przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, soja [przetworzona], soczewica, rośliny strączkowe przetworzone,
sałatki owocowe, warzywa marynowane, pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, produkty z owoców morza, wędliny wegetariańskie, tłuszcze roślinne do celów spożywczych, formowane teksturowane białko roślinne do użytku
jako substytut mięsa, substytuty mięsa, substytuty mięsa
na bazie warzyw, hamburgery, hummus, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, batoniki
zbożowe będące zamiennikami posiłków, cheeseburgery,
chipsy [produkty zbożowe], ciasta [słodkie lub słone], dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
gotowe potrawy na bazie makaronu, kanapki, przekąski
wieloziarniste, sandwicze, tortille, batony zbożowe i energetyczne, chleb, cukierki, batony i guma do żucia, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, lody, wegańskie lody,
makarony, pizza, ciasta wegańskie, 35 usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi w zakresie zamówień
on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich,
wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie
działalności restauracji, wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, usługi franczyzowe
związane z pomocą dla firm, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi franczyzowe związane
z pomocą w zakresie marketingu, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie
zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu
o franczyzę, usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do żywności, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek za-
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wierających żywność, dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu,
usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, usługi w zakresie zamówień on-line
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz
z dostawą na miejsce, usługi w zakresie zamówień on-line,
usługi zarządzania sprzedażą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
punktów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej,
43 restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne,
usługi restauracji hotelowych, restauracje z grillem, usługi
mobilnych restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi
restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, usługi restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji serwujących tempurę, restauracje serwujące wykwintne artykuły
spożywcze, usługi w zakresie restauracji [brasserie], restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracyjne świadczone przez hotele,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, restauracje
dla turystów, udzielanie informacji dotyczących restauracji,
rezerwacja stolików w restauracjach, informacja o usługach
restauracyjnych, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, udostępnianie opinii na temat restauracji, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, usługi biur podróży w zakresie rezerwowania
restauracji, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, oferowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności
i napojów dla gości, usługi zaopatrzenia w żywność, kontraktowe usługi w zakresie żywności, organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, katering obejmujący żywność
i napoje na bankiety, usługi doradcze dotyczące żywności,
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usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe.
517457
(220) 2020 08 24
KROMOŁOWSKI PAWEŁ APAMA ACOUSTIC PROJECT,
Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) NANOSPONGE
(510), (511) 3 kamień polerski, łupki polerskie, pasta do butów, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do wywabiania plam, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia,
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku
z podłóg, środki ścierne i polerskie.
(210)
(731)

518421
(220) 2020 09 18
SNARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn
(540) (znak słowny)
(540) SNART
(510), (511) 39 usługi przewozu paczek, usługi w zakresie
przewożenia mebli, przewożenie, przewożenie i dostarczanie towarów, przewożenie mebli, usługi frachtowe, przewóz
ładunków i usługi przeprowadzkowe, usługi przewoźnika,
usługi przewozowe towarów, usługi przewozu, usługi przewozu ładunków, usługi przewozu drogowego kontenerów,
udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, usługi informacyjne w zakresie przewozu ładunku, usługi przewozu towarów drogą morską.
(210)
(731)

518541
(220) 2020 09 22
KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pikutkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLEIB Passion of Life PURE WHITE

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 05.05.20
(510), (511) 2 farby w postaci elastycznych powłok do fasad,
farby wewnętrzne, farby zewnętrzne, 19 beton, budowlane
elementy z betonu, cement gotowy do użycia do celów
budowlanych, cementowe pokrycia ochronne, elementy
budowlane prefabrykowane (niemetalowe -), elementy budowlane (niemetalowe -) w postaci płyt, elementy budowlane z imitacji drewna, fugi, gips [materiał budowlany], gotowa
mieszanka suchej zaprawy murarskiej, gotowa zaprawa, gotowe betonowe elementy budowlane, kruszywo, materiały
budowlane niemetalowe, materiały budowlane (nie z metalu), materiały budowlane na bazie wapna, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały cementujące,
materiały podłogowe (niemetalowe -), mieszanka zaprawy
murarskiej, mieszanki cementowe, mieszanki do obrzutek
tynkowych do celów konstrukcyjnych, minerały do użytku
w budownictwie, niemetalowe części konstrukcyjne do celów budowlanych, niemetalowe budowlane elementy fa-

Nr ZT16/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

sadowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe,
ogniotrwałe powłoki cementowe, okładzina tynkowa, okładziny tynkowe, panele betonowe, piasek budowlany, piasek
do użytku w budownictwie, podłogi betonowe, powłoki
bitumiczne do użytku w budownictwie, preparaty cementujące, tynk, tynk gipsowy, tynk wykończeniowy wykonany
z kolorowej sztucznej żywicy.
518594
(220) 2020 09 23
ŚWIAT DZIECKA WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Świat Dziecka
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, drabiny i ruchome
schody, niemetalowe, drobne wyroby niemetalowe oprócz
niewielkich przedmiotów niemetalowych, sworzni, śrub, kołków, kółek meblowych, kołnierzy do mocowania rur, zaworów i zawleczek niemetalowych i uszczelek niemetalowych,
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej
klasie, będące półproduktami, meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich,
niemetalowe, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 21 zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów,
jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, przybory kosmetyczne i toaletowe, przybory do użytku domowego
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek,
artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, 24 tkaniny do filtrowania, materiały do filtrowania [tkaniny], materiały do filtrowania z tekstylnych materiałów, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, materiały tekstylne
do filtrowania, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 wyposażenie placów zabaw
i wesołych miasteczek, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
artykuły i sprzęt sportowy.
(210)
(731)

518906
(220) 2020 09 29
ALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOONCE moonce

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12, 01.01.01, 01.01.04, 01.07.06
(510), (511) 25 bielizna, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, bielizna osobista, majtki, piżamy, podkoszulki,
odzież, obuwie, nakrycia głowy.
519437
(220) 2020 10 13
GREAT IDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) FOLSZYB

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 37 montaż folii okiennych, usługi tuningu pojazdów.
(210) 519853
(220) 2020 10 22
(731) SIKORA RAFAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) XICORRA
(510), (511) 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
520370
(220) 2020 11 04
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) so smooth

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne,
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego,
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze,
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy,
emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych,
wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki,
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
lotiony do użytku medycznego, preparaty przeciwgrzybiczne,
preparaty antybakteryjne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne,
preparaty antybakteryjne, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, środki dezodoryzujące i oczyszczające
powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.
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520373
(220) 2020 11 04
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE FEELINGS
(210)
(731)

(531) 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne,
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego,
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze,
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne. preparaty antybakteryjne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk,
preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące,
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne.
520374
(220) 2020 11 04
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) so creamy
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(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne,
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego,
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze,
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk,
preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące,
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne.
520380
(220) 2020 11 04
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) so fruity
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.03.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy kosmetyczne, emulsje kosmetyczne,
spraje nielecznicze, żele jako kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony do użytku kosmetycznego,
mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki
kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła,
olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze,
odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki prze-
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ciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk,
preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące,
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne.
520439
(220) 2020 12 10
ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ STEFANIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stefania
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 18 skóra, wyroby ze skóry i z imitacji skóry,
aktówki, dyplomatki, etui na klucze, etui na okulary, etui
na przybory do pisania, etui na wizytówki i dokumenty, etui
na zestawy manicure, etui na karty kredytowe, wizytowniki, kasetki ze skóry, klasery, kufry, plecaki, kosmetyczki, torby,
portfele, pasy skórzane, paski, portmonetki, organizery, pudełka ze skóry, pudła ze skóry, pudła na kapelusze, sakiewki,
teczki szkolne, teczki konferencyjne, torby szkolne, torebki,
walizy, walizki, breloki skórzane, skórzane podkłady na biurka, oprawy na kalendarze, notatniki, agendy i terminarze wykonane ze skóry, galanteria ze skóry i z imitacji skóry, rzemienie, smycze, siodła do jazdy konnej, wyroby ze skóry i galanteria skórzana z udziałem kamieni szlachetnych i wysadzane
kryształami.
520576
(220) 2020 11 09
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wołowiner

(210)
(731)

520578
(220) 2020 11 09
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KURCZAKER
(510), (511) 30 kanapki z kurczakiem.

(210)
(731)

520580
(220) 2020 11 09
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kurczaker
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kanapki z kurczakiem.
520582
(220) 2020 11 09
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) JALAPENER
(510), (511) 30 kanapki, hamburgery w bułkach, cheeseburgery.
(210)
(731)

520583
(220) 2020 11 09
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jalapener

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kanapki, hamburgery w bułkach, cheeseburgery.
520584
(220) 2020 11 09
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WEGGER
(510), (511) 30 kanapki.
(210)
(731)

520585
(220) 2020 11 09
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wegger
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kanapki.
(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 30 kanapki, hamburgery w bułkach, cheeseburgery.
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520873
(220) 2020 11 12
PAPER CUPS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) PAPER CUPS FACTORY

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 11.03.25
(510), (511) 21 kubki papierowe, 35 hurtowa sprzedaż kubków papierowych.
(210) 520880
(220) 2020 11 12
(731) BOROWIEC MICHAŁ, Świdnik
(540) (znak słowny)
(540) #RealTalk
(510), (511) 41 coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo zawodowe i coaching, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi trenerskie, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie w zakresie
sportu.
521468
(220) 2020 11 27
SALAWA RYSZARD DOMINIK MIĘSNY, Gdynia;
BISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIŻARNIA DOMINIKA CENIMY JAKOŚĆ 2020
(210)
(731)

(531)

02.01.11, 02.01.23, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.18,
29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wyroby mięsne, wędliny, dziczyzna,
mleczne produkty, tłuszcze jadalne, potrawy gotowe z mięsa, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
organizowanie targów handlowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów
sprzedaży detalicznej.
(551) wspólne prawo ochronne
521832
(220) 2020 12 08
USTRONIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenica
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) SALSA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy owocowe
[napoje bezalkoholowe], syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje
do produkcji napojów, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, syropy do wyrobu napojów, wyciągi
do sporządzania napojów, koncentraty soków owocowych,
mrożone napoje owocowe, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbat, napoje z dodatkiem witamin, napoje
energetyczne, napoje na bazie składników naturalnych.
521969
(220) 2020 12 09
CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xtraBet beton na dom

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.05.04
(510), (511) 19 cement, płyty cementowe, cementowe powłoki ognioodporne, słupy cementowe, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, beton, betonowe elementy budowlane, prefabrykowane elementy betonowe, żelbetowe i sprężone elementy konstrukcji: mostów, tuneli, wiaduktów, nawierzchnie dróg,
lotnisk, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, posadzek,
zbiorników, budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe
elementy konstrukcyjne dla budownictwa, płyty budowlane
niemetalowe, niemetalowe części schodów, belki niemetalowe, dźwigary niemetalowe, nadproża niemetalowe, niemetalowe pokrycia dachowe, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, maszty i słupy niemetalowe, elementy nawierzchni dróg:
kostka brukowa, krawężniki, podkłady kolejowe niemetalowe,
pomniki niemetalowe, niemetalowe płyty drogowe, pomosty
prefabrykowane niemetalowe, niemetalowe podkłady budowlane, materiały wiążące do naprawy dróg, prefabrykowane
elementy infrastruktury komunalnej, rury betonowe, kształtki
rurowe rozgałęzieniowe, niemetalowe studzienki, korytka ściekowe, kształtowniki niemetalowe, 37 doradztwo budowlane,
doradztwo w zakresie wykonawstwa obiektów budowlanych,
39 usługi transportowe materiałów budowlanych, transport samochodowy materiałów budowlanych, usługi związane z informacją dotyczącą taryf, sposobu transportu, wynajmu środków
transportu, transport mieszanek betonowych rurociągiem, betonomieszarkami, samochodami ciężarowymi oraz samochodami samowyładowczymi, usługi związane z pakowaniem, ładowaniem, rozładunkiem oraz przechowywaniem materiałów
budowlanych w celu zabezpieczanie przed zniszczeniem i kradzieżą, transport materiałów budowlanych w stanie rozdrobnionym i upłynnionym rurociągiem lub taśmociągiem, wynajem środków transportu, 42 projektowanie budowlane, badanie
właściwości betonów oraz materiałów budowlanych i opracowywanie ocen, opinii i raportów dotyczących ich przechowywania, transportu oraz technologii ich stosowania, doradztwo
techniczne w zakresie stosowania materiałów budowlanych
w tym dotyczące przechowywania i transportu materiałów budowlanych w stanie rozdrobnionym oraz pompowania betonu
w stanie upłynnionym.
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521970
(220) 2020 12 09
CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) xtraBet optimum beton na dom
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.05.04
(510), (511) 19 cement, płyty cementowe, cementowe powłoki ognioodporne, słupy cementowe, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane, beton, betonowe elementy budowlane, prefabrykowane elementy betonowe, żelbetowe i sprężone elementy konstrukcji: mostów, tuneli, wiaduktów, nawierzchnie dróg,
lotnisk, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, posadzek,
zbiorników, budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe
elementy konstrukcyjne dla budownictwa, płyty budowlane
niemetalowe, niemetalowe części schodów, belki niemetalowe, dźwigary niemetalowe, nadproża niemetalowe, niemetalowe pokrycia dachowe, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, maszty i słupy niemetalowe, elementy nawierzchni dróg:
kostka brukowa, krawężniki, podkłady kolejowe niemetalowe,
pomniki niemetalowe, niemetalowe płyty drogowe, pomosty
prefabrykowane niemetalowe, niemetalowe podkłady budowlane, materiały wiążące do naprawy dróg, prefabrykowane
elementy infrastruktury komunalnej, rury betonowe, kształtki
rurowe rozgałęzieniowe, niemetalowe studzienki, korytka ściekowe, kształtowniki niemetalowe, 37 doradztwo budowlane,
doradztwo w zakresie wykonawstwa obiektów budowlanych,
39 usługi transportowe materiałów budowlanych, transport samochodowy materiałów budowlanych, usługi związane z informacją dotyczącą taryf, sposobu transportu, wynajmu środków
transportu, transport mieszanek betonowych rurociągiem, betonomieszarkami, samochodami ciężarowymi oraz samochodami samowyładowczymi, usługi związane z pakowaniem, ładowaniem, rozładunkiem oraz przechowywaniem materiałów
budowlanych w celu zabezpieczanie przed zniszczeniem i kradzieżą, transport materiałów budowlanych w stanie rozdrobnionym i upłynnionym rurociągiem lub taśmociągiem, wynajem środków transportu, 42 projektowanie budowlane, badanie
właściwości betonów oraz materiałów budowlanych i opracowywanie ocen, opinii i raportów dotyczących ich przechowywania, transportu oraz technologii ich stosowania, doradztwo
techniczne w zakresie stosowania materiałów budowlanych
w tym dotyczące przechowywania i transportu materiałów budowlanych w stanie rozdrobnionym oraz pompowania betonu
w stanie upłynnionym.
522264
(220) 2020 12 15
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA MARKA
(210)
(731)
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(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.11
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, ajvar
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], bita śmietana, buliony, caponata [duszone warzywa], cassoulet, batony na bazie
orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi, chipsy
warzywne, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, chop suey, choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie
sztucznego mleka, desery owocowe, dipy, desery wykonane
z produktów mlecznych, dolma [faszerowane warzywa],
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, ekstrakty do zup, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, galaretki, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, gotowe dania warzywne, flaki, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik], gotowe produkty z warzyw, grzyby gotowe
do spożycia, gulasze, gulasz błyskawiczny, grzyby konserwowane, jabłka duszone, jogurty, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, fasola pieczona w sosie pomidorowym, fasola przyrządzona w sosie sojowym [kongjaban], kiszone warzywa [kimchi], koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty na bazie owoców
przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie warzyw
przeznaczone do gotowania, koncentraty pomidorowe [purée], koncentraty rosołowe, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, koncentraty zup, klopsiki drobiowe, konserwowane warzywa, konserwy, marynaty, konserwy z owocami, korniszony, kostki bulionowe, kostki do zup, krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, owoce lukrowane, marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe w proszku, masło z orzechów, mieszanki do sporządzania wywarów
rosołowych, mieszanki do zup, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych
owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne,
mleczne produkty, mleko w proszku, mleko, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie bakaliowe [owoce
konserwowane], napoje mleczne, napoje z produktów
mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce
konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane,
owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania, pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania
na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka z niską
zawartością tłuszczu, pasty do zup, pasty na bazie orzechów,
pasty mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne,
pasztet warzywny, pektyna owocowa, pektyna do celów kulinarnych, pikle, płatki jabłkowe, pikle mieszane, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone
sałatki warzywne, pokrojone warzywa, polewy orzechowe,
pomidory, przetworzone, pomidory konserwowane, pomidory obrane ze skóry, pomidory konserwowe, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, powlekane orzeszki
ziemne, prażone orzechy ziemne, preparaty do produkcji
bulionów, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe,
proszki warzywne, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie
mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych
owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane,
przetwory do zup jarzynowych, przetwory owocowe [dże-
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my], przyprawy smakowe (pikle), przystawki na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, purée z warzyw, purée
z grzybów, purée ziemniaczane, pulpety, purée ziemniaczane w proszku, ragout, ratatouille, rosół [zupa], placki ziemniaczane, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
schłodzone desery mleczne, sfermentowane owoce, skórki
owocowe, słodkie nadzienia z owoców, sok pomidorowy
do gotowania, sok cytrynowy do celów kulinarnych, soki
owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, substytuty mięsa na bazie warzyw, substytuty mleka, suszone grzyby jadalne, suszone orzechy, suszone owoce, tahini [pasta
z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tzatziki, warzywa
fermentowane, warzywa gotowane, warzywa grillowane,
warzywa konserwowane, warzywa kapustne, przetworzone,
warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane,
warzywa marynowane, warzywa obrane ze skórki, warzywa
preparowane, warzywa przetworzone, warzywa strączkowe
przetworzone, warzywa suszone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa
solone, warzywa w plasterkach, konserwowe, wstępnie ugotowana zupa, wywar, bulion, wywar z warzyw, zabielacz
do kawy, zabielacze do napojów, zabielacze mleczne do napojów, zabielacze niezawierające produktów mlecznych, zagęszczone sosy pomidorowe, zupy, zupy błyskawiczne,
składniki do sporządzania zup, żelatyna, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, zupy w proszku, zupy w puszkach, zupy z makaronem, sałatki owocowo-warzywne, pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne, przetwory owocowo-warzywne, proszki owocowo-warzywne, chipsy owocowo-warzywne, koncentraty soków owocowo-warzywnych
do konsumpcji, mieszanki owocowo-warzywne, purée owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, warzywa mrożone, mrożone owoce, głęboko mrożone dania
warzywne, mrożone gotowe posiłki składające się głównie
z warzyw, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa,
sosy i glazury mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe,
mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 aromaty do żywności, artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki,
batony zbożowe i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe, cappuccino, chipsy [produkty zbożowe],
chipsy kukurydziane, chrupki zbożowe, chrupki kukurydziane o smaku sera, chrzan [sos przyprawowy], ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki, batony i guma do żucia, czekolada, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie
zbóż, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, desery czekoladowe, desery
lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców
i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy na bazie ryżu,
dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, budyń
w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], dropsy owocowe [słodycze],
ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty przypraw,
ekstrakty czekoladowe, ekstrakty stosowane jako dodatki
smakowe [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty
z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, ekstrakty z kawy do stosowania jako
aromaty do napojów, esencja kawowa, esencje czekoladowe
do przyrządzania napojów, esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), esencje
do gotowania, espresso, gofry, gorąca czekolada, gotowe
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dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe
do spożycia puddingi, gotowe kakao i napoje na bazie kakao,
gotowe napoje kawowe, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy
na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe
produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski
na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, kakao, kakao
w proszku, kakaowe napoje, kakao do sporządzania napojów, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kasze, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
kawa, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa rozpuszczalna, keczup, keczup [sos pomidorowy], keczup [sos], kombucha, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, krakersy, kremy czekoladowe, kremy
na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest ryż, lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lizaki, majonez, mąka, mąka do pieczenia, mąka
kukurydziana, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, mąka zbożowe, mąka żytnia, makaron [ciasto], makaron gotowy, makaron instant do gotowania, makaron jajeczny, makaron pełnoziarnisty, makaron spożywczy, makarony, makarony do zup,
makarony razowe, marynaty, mięsne sosy, mieszanki czekolady na gorąco, mieszanki kakaowe, mieszanki kawowe, mieszanki mąki, mieszanki przypraw, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miód,
mleczne wyroby cukiernicze, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), musztarda, napoje czekoladowe, napoje gazowane
[na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające
kakao, napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane
z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów,
nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze],
orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby
cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, galaretki owocowe [słodycze], płatki owsiane, owocowe lody, owsianka,
owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne
(sosy - żywność), pasta wasabi, pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty do smarowania na bazie
majonezu, pasty do sporządzania napojów kakaowych, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy], pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty czekoladowe
[do smarowania], pastylki nielecznicze, pasy do smarowania
na bazie majonezu i keczupu, pikantne sosy używane jako
przyprawy, pikantne sosy, czatnej i pasty, placki, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki pszenne,
płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewa
w postaci syropu, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód,
płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe
na ciepło, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy
na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty do sporządzania
napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów
[na bazie czekolady], preparaty do sporządzania sosów, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], preparaty
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do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty mączne
do żywności, preparaty musztardowe do żywności, preparaty na bazie kakao, preparaty przyprawowe, preparaty roślinne zastępujące kawę, preparaty w proszku zawierające kakao
do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone
do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy],
przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski
składające się z produktów zbożowych, przekąski słone
na bazie mąki, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste,
przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory
spożywcze na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski
z produktów zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski składające się głównie
ze zboża, przetworzony chrzan japoński (wasabi), przygotowany chrzan [przyprawa], przetworzone płatki owsiane jako
żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, przyprawy,
przyprawy do żywności, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu
i salsy, przyprawy w proszku, puddingi, puszkowana żywność zawierająca makaron, quiche, ramen (japońskie danie
na bazie makaronu), ravioli [gotowe], remulada, risotto, rozpuszczalne kakao w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], ryż,
składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód],
słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe,
słodycze do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe,
słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze nielecznicze,
słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze
słodzone ksylitolem, słodziki naturalne, słodycze zawierające
owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki
składające się z koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe,
solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos
chrzanowy, sos czekoladowy, sos [jadalny], sos słodko - kwaśny, sos sojowy, sos w proszku, sos tatarski, sos teriyaki, sos
żurawinowy [przyprawa], sosy, sosy chrzanowe, sosy curry,
sosy do sałatek, sosy do makaronów, sosy do gotowania,
sosy grzybowe, sosy na bazie majonezu, sosy na bazie pomidorów, sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy
pikantne, sosy pomidorowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy sałatkowe [dressingi], sosy salsa, sosy w puszkach,
sosy w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierające orzechy,
sosy ziołowe, spaghetti, spaghetti i klopsy, spaghetti w sosie
pomidorowym w puszce, sosy do kurczaka, sosy do mięsa
z grilla, sosy do ryżu, sosy do pizzy, sosy do sałatek zawierające śmietanę, sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
substytut kawy na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty
czekolady, substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty
lodów, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, suchary, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, suszone zioła do celów kulinarnych, suszony
makaron, syrop czekoladowy, syrop do naleśników, syrop
spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], ta-
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bletki [wyroby cukiernicze], tacos [danie meksykańskie], tarty,
tortellini, tortille, wafelki, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze,
wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne,
wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, zagęszczacze warzywne, zboża, zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża stosowane do produkcji makaronów, zboża przetworzone, zboża do żywności do spożycia
przez ludzi, płatki zbożowe, żelki, żywność na bazie kakao,
wyroby cukiernicze mrożone, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone mleczne desery
w formie batonów, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku,
lizaki mrożone, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje
mrożone na bazie kakao, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje mrożone na bazie kawy, mrożone
produkty z ciasta nadziewane warzywami, makarony głęboko mrożone, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane
mięsem i warzywami, mrożone posiłki składające się głównie
z makaronu, sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, 32 aperitify bezalkoholowe, aromatyzowane
napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje
na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, esencje do produkcji napojów,
esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych,
nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe,
imitacja piwa, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe,
bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, mineralne
(wody -) [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie owoców, o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje
gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbirowy, napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe
na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje na bazie
coli, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie kokosu,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa
[niebędące substytutami mleka], napoje na bazie ryżu, inne
niż substytuty mleka, napoje na bazie piwa, napoje na bazie
soku z imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki
soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do -), napoje typu kola
[napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające
ziarna i owies, napoje warzywne, napoje węglowodanowe,
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napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje
z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna, owoce (bezalkoholowe napoje
z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo,
piwo bezalkoholowe, piwa smakowe, pomidory (sok -) [napój], preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów,
proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki
do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, shandy
[napój składający się z piwa i lemoniady], skoncentrowane
soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane,
wody mineralne, wody o smaku owocowym, wyciągi
do sporządzania napojów, woda aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda mineralna,
woda niegazowana, woda pitna, woda pitna z witaminami,
woda stołowa, woda wzbogacona odżywczo, woda źródlana, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne,
owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, mrożone napoje owocowe, mrożone napoje gazowane, napoje mrożone na bazie owoców, moszcz, ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, moszcz konserwowany, niesfermentowany.
522265
(220) 2020 12 16
WHISKY RUSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań;
DUDEK PAWEŁ, Opalewo
(540) (znak słowny)
(540) RUDA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkohole destylowane.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

522270
(220) 2020 12 15
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI PRODUCENT
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 05.03.15, 05.05.20, 29.01.13
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, ajvar
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], bita śmietana, buliony, caponata [duszone warzywa], cassoulet, batony na bazie
orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi, chipsy
warzywne, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, chop suey, choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie
sztucznego mleka, desery owocowe, dipy, desery wykonane
z produktów mlecznych, dolma [faszerowane warzywa],
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, ekstrakty do zup, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty z warzyw do konsumpcji, galaretki, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, gotowe dania warzywne, flaki, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik], gotowe produkty z warzyw, grzyby gotowe
do spożycia, gulasze, gulasz błyskawiczny, grzyby konserwowane, jabłka duszone, jogurty, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, fasola pieczona w sosie pomidorowym, fasola przyrządzona w sosie sojowym [kongjaban], kiszone warzywa [kimchi], koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty na bazie owoców
przeznaczone do gotowania, koncentraty na bazie warzyw
przeznaczone do gotowania, koncentraty pomidorowe [purée], koncentraty rosołowe, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, koncentraty zup, klopsiki drobiowe, konserwowane warzywa, konserwy, marynaty, konserwy z owocami, korniszony, kostki bulionowe, kostki do zup, krojone owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, owoce lukrowane, marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe w proszku, masło z orzechów, mieszanki do sporządzania wywarów
rosołowych, mieszanki do zup, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych
owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne,
mleczne produkty, mleko w proszku, mleko, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie bakaliowe [owoce
konserwowane], napoje mleczne, napoje z produktów
mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne, owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce
konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane,
owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania, pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania
na bazie warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka z niską
zawartością tłuszczu, pasty do zup, pasty na bazie orzechów,
pasty mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne,
pasztet warzywny, pektyna owocowa, pektyna do celów kulinarnych, pikle, płatki jabłkowe, pikle mieszane, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone
sałatki warzywne, pokrojone warzywa, polewy orzechowe,
pomidory, przetworzone, pomidory konserwowane, pomidory obrane ze skóry, pomidory konserwowe, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, powlekane orzeszki
ziemne, prażone orzechy ziemne, preparaty do produkcji
bulionów, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe,
proszki warzywne, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie
mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych
owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane,
przetwory do zup jarzynowych, przetwory owocowe [dże-
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my], przyprawy smakowe (pikle), przystawki na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, purée z warzyw, purée
z grzybów, purée ziemniaczane, pulpety, purée ziemniaczane w proszku, ragout, ratatouille, rosół [zupa], placki ziemniaczane, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne,
schłodzone desery mleczne, sfermentowane owoce, skórki
owocowe, słodkie nadzienia z owoców, sok pomidorowy
do gotowania, sok cytrynowy do celów kulinarnych, soki
owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, substytuty mięsa na bazie warzyw, substytuty mleka, suszone grzyby jadalne, suszone orzechy, suszone owoce, tahini [pasta
z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tzatziki, warzywa
fermentowane, warzywa gotowane, warzywa grillowane,
warzywa konserwowane, warzywa kapustne, przetworzone,
warzywa konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane,
warzywa marynowane, warzywa obrane ze skórki, warzywa
preparowane, warzywa przetworzone, warzywa strączkowe
przetworzone, warzywa suszone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa
solone, warzywa w plasterkach, konserwowe, wstępnie ugotowana zupa, wywar, bulion, wywar z warzyw, zabielacz
do kawy, zabielacze do napojów, zabielacze mleczne do napojów, zabielacze niezawierające produktów mlecznych, zagęszczone sosy pomidorowe, zupy, zupy błyskawiczne,
składniki do sporządzania zup, żelatyna, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, zupy w proszku, zupy w puszkach, zupy z makaronem, sałatki owocowo-warzywne, pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne, przetwory owocowo-warzywne, proszki owocowo-warzywne, chipsy owocowo-warzywne, koncentraty soków owocowo-warzywnych
do konsumpcji, mieszanki owocowo-warzywne, purée owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, warzywa mrożone, mrożone owoce, głęboko mrożone dania
warzywne, mrożone gotowe posiłki składające się głównie
z warzyw, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa,
sosy i glazury mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe,
mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 aromaty do żywności, artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki,
batony zbożowe i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe, cappuccino, chipsy [produkty zbożowe],
chipsy kukurydziane, chrupki zbożowe, chrupki kukurydziane o smaku sera, chrzan [sos przyprawowy], ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki, batony i guma do żucia, czekolada, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie
zbóż, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, desery czekoladowe, desery
lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców
i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy na bazie ryżu,
dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, budyń
w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], dropsy owocowe [słodycze],
ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty przypraw,
ekstrakty czekoladowe, ekstrakty stosowane jako dodatki
smakowe [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty
z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, ekstrakty z kawy do stosowania jako
aromaty do napojów, esencja kawowa, esencje czekoladowe
do przyrządzania napojów, esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), esencje
do gotowania, espresso, gofry, gorąca czekolada, gotowe
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dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe
do spożycia puddingi, gotowe kakao i napoje na bazie kakao,
gotowe napoje kawowe, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy
na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe
produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski
na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, kakao, kakao
w proszku, kakaowe napoje, kakao do sporządzania napojów, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kasze, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
kawa, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa rozpuszczalna, keczup, keczup [sos pomidorowy], keczup [sos], kombucha, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, krakersy, kremy czekoladowe, kremy
na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których
głównym składnikiem jest ryż, lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lizaki, majonez, mąka, mąka do pieczenia, mąka
kukurydziana, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, mąka zbożowe, mąka żytnia, makaron [ciasto], makaron gotowy, makaron instant do gotowania, makaron jajeczny, makaron pełnoziarnisty, makaron spożywczy, makarony, makarony do zup,
makarony razowe, marynaty, mięsne sosy, mieszanki czekolady na gorąco, mieszanki kakaowe, mieszanki kawowe, mieszanki mąki, mieszanki przypraw, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miód,
mleczne wyroby cukiernicze, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), musztarda, napoje czekoladowe, napoje gazowane
[na bazie kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie kakao,
napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające
kakao, napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane
z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów,
nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze],
orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby
cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, galaretki owocowe [słodycze], płatki owsiane, owocowe lody, owsianka,
owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne
(sosy - żywność), pasta wasabi, pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty do smarowania na bazie
majonezu, pasty do sporządzania napojów kakaowych, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy], pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty czekoladowe
[do smarowania], pastylki nielecznicze, pasy do smarowania
na bazie majonezu i keczupu, pikantne sosy używane jako
przyprawy, pikantne sosy, czatnej i pasty, placki, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki pszenne,
płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewa
w postaci syropu, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód,
płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe
na ciepło, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy
na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty do sporządzania
napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów
[na bazie czekolady], preparaty do sporządzania sosów, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], preparaty
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do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty mączne
do żywności, preparaty musztardowe do żywności, preparaty na bazie kakao, preparaty przyprawowe, preparaty roślinne zastępujące kawę, preparaty w proszku zawierające kakao
do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone
do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy],
przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski
składające się z produktów zbożowych, przekąski słone
na bazie mąki, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste,
przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory
spożywcze na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski
z produktów zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski składające się głównie
ze zboża, przetworzony chrzan japoński (wasabi), przygotowany chrzan [przyprawa], przetworzone płatki owsiane jako
żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, przyprawy,
przyprawy do żywności, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu
i salsy, przyprawy w proszku, puddingi, puszkowana żywność zawierająca makaron, quiche, ramen (japońskie danie
na bazie makaronu), ravioli [gotowe], remulada, risotto, rozpuszczalne kakao w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], ryż,
składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód],
słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe,
słodycze do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe,
słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze nielecznicze,
słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze
słodzone ksylitolem, słodziki naturalne, słodycze zawierające
owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki
składające się z koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe,
solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos
chrzanowy, sos czekoladowy, sos [jadalny], sos słodko - kwaśny, sos sojowy, sos w proszku, sos tatarski, sos teriyaki, sos
żurawinowy [przyprawa], sosy, sosy chrzanowe, sosy curry,
sosy do sałatek, sosy do makaronów, sosy do gotowania,
sosy grzybowe, sosy na bazie majonezu, sosy na bazie pomidorów, sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy
pikantne, sosy pomidorowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy sałatkowe [dressingi], sosy salsa, sosy w puszkach,
sosy w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierające orzechy,
sosy ziołowe, spaghetti, spaghetti i klopsy, spaghetti w sosie
pomidorowym w puszce, sosy do kurczaka, sosy do mięsa
z grilla, sosy do ryżu, sosy do pizzy, sosy do sałatek zawierające śmietanę, sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
substytut kawy na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty
czekolady, substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty
lodów, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, suchary, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, suszone zioła do celów kulinarnych, suszony
makaron, syrop czekoladowy, syrop do naleśników, syrop
spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], ta-
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bletki [wyroby cukiernicze], tacos [danie meksykańskie], tarty,
tortellini, tortille, wafelki, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze,
wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne,
wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, zagęszczacze warzywne, zboża, zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża stosowane do produkcji makaronów, zboża przetworzone, zboża do żywności do spożycia
przez ludzi, płatki zbożowe, żelki, żywność na bazie kakao,
wyroby cukiernicze mrożone, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone mleczne desery
w formie batonów, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku,
lizaki mrożone, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje
mrożone na bazie kakao, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, napoje mrożone na bazie kawy, mrożone
produkty z ciasta nadziewane warzywami, makarony głęboko mrożone, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane
mięsem i warzywami, mrożone posiłki składające się głównie
z makaronu, sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, 32 aperitify bezalkoholowe, aromatyzowane
napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje
na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, esencje do produkcji napojów,
esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych,
nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe,
imitacja piwa, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe,
bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, mineralne
(wody -) [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie owoców, o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje
gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbirowy, napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe
na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje na bazie
coli, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie kokosu,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa
[niebędące substytutami mleka], napoje na bazie ryżu, inne
niż substytuty mleka, napoje na bazie piwa, napoje na bazie
soku z imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki
soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do -), napoje typu kola
[napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające
ziarna i owies, napoje warzywne, napoje węglowodanowe,

Nr ZT16/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje
z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna, owoce (bezalkoholowe napoje
z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo,
piwo bezalkoholowe, piwa smakowe, pomidory (sok -) [napój], preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów,
proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki
do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, shandy
[napój składający się z piwa i lemoniady], skoncentrowane
soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane,
wody mineralne, wody o smaku owocowym, wyciągi
do sporządzania napojów, woda aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda mineralna,
woda niegazowana, woda pitna, woda pitna z witaminami,
woda stołowa, woda wzbogacona odżywczo, woda źródlana, napoje owocowo-warzywne, soki owocowo-warzywne,
owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, warzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, mrożone napoje owocowe, mrożone napoje gazowane, napoje mrożone na bazie owoców, moszcz, ekstrakty z moszczu niesfermentowanego, moszcz konserwowany, niesfermentowany.
(210)
(731)
(540)
(540)

522271
(220) 2020 12 16
KRUŚ DAWID DAXER, Poznań
(znak słowno-graficzny)
DAXER MATERIAŁY BIUROWE

(531) 26.01.18, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i biurowa następujących
towarów: bindownice [maszyny] inne niż do użytku biurowego, drukarki, drukarki komputerowe, kalkulatory, baterie,
ładowalne baterie elektryczne, akumulatorki do powtórnego naładowania, urządzenia do ładowania akumulatorów,
urządzenia wentylacyjne, latarki, segregatory (materiały
biurowe), papierowe materiały biurowe, gilotyny do papieru, okładki książkowe, papierowe okładki na raporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], niszczarki dokumentów
[maszyny biurowe], folie z tworzyw sztucznych stosowane
w laminowaniu papieru.
522388
(220) 2020 12 18
INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) Gdańska Akademia Bankowa INSTYTUT BADAŃ NAD
GOSPODARKĄ RYNKOWĄ

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.01, 07.01.03, 07.01.24
(510), (511) 16 publikacje i materiały drukowane, broszury,
czasopisma, gazety, książki, podręczniki, afisze, plakaty, albumy, almanachy, atlasy, kalendarze, katalogi, mapy, plansze,
plany, prospekty, 35 analizy gospodarczo - społeczne, analizy
w zakresie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, badania ekonomiczne, badania opinii publicznej, sondaże, badania rynku, badania i ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, badania i ekspertyzy w zakresie gospodarki
rynkowej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwami, działalność
think tank’ów w zakresie tematyki gospodarczo - finansowej
i społecznej, usługi agencji reklamowych, organizowanie
wystaw i targów handlowych i reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów, debat, dyskusji, forów wymiany
opinii, poglądów i doświadczeń, sympozjów, seminariów,
zjazdów, działalność edukacyjna i szkoleniowa, opracowywanie materiałów edukacyjnych, działalność wydawnicza,
publikowanie materiałów i tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie elektroniczne on-line, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie wystaw kulturalnych
i edukacyjnych, 42 badania naukowo - techniczne, usługi badawczo - rozwojowe, analizy i ekspertyzy techniczne, usługi
w zakresie projektowania technicznego, usługi w zakresie
doradztwa technicznego, programowanie komputerów, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych debat, dyskusji, wymiany opinii,
poglądów i doświadczeń, 45 usługi w zakresie organizowania debat i dyskusji publicznych, usługi w zakresie organizowania negocjacji i konsultacji społecznych, usługi serwisów
społecznościowych on-line, opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie spraw publicznych, usługi lobbingowe w zakresie spraw gospodarczych i społecznych, usługi w zakresie
nawiązywania współpracy międzynarodowej na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie monitorowania i oceny działalności władz i urzędów, badania i doradztwo prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną, licencjonowanie własności intelektualnej,
usługi w zakresie tworzenia projektów aktów prawnych oraz
ich wnoszenia do władz i urzędów.
(210) 522521
(220) 2020 12 22
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) ARCONA
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
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522551
(220) 2020 12 23
DOMINIAK RADOSŁAW, Leoncin
(znak słowno-graficzny)
V LEASING Leasingi Kredyty Ubezpieczenia

Nr ZT16/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BO CHENEK naturalnie na zakwasie

(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 leasing finansowy, pożyczki finansowe, pożyczki ratalne, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 39 wynajem
samochodów.
(210) 522589
(220) 2020 12 23
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) STONE GRASS
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(210) 522595
(220) 2020 12 23
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) JESIENNY LIŚĆ
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(210) 522596
(220) 2020 12 23
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)
(540) GREEN FIELD
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
522620
(220) 2020 12 23
GOJŻEWSKA ANNA THE WILLIAM WALLACE WHISKY
BAR & BURGER, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROHIBIDO MEXICAN RESTAURANT
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.09.15
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary szybkiej obsługi [snack-bary], restauracje oferujące dania na wynos, dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, objazdowe punkty gastronomiczne, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, puby, kafeterie [bufety], hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, tymczasowe zakwaterowanie.
(210)
(731)

522629
(220) 2020 12 28
TOMCZYK MICHAŁ BO CHENEK PIEKARNIA
RZEMIEŚLNICZA, Olsztyn

(531) 08.01.04, 24.17.02, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 pieczywo dla diabetyków, 30 chrupiące pieczywo, pieczywo na zakwasie.
522705
(220) 2020 12 29
PRZEDSIĘBIORSTWO RANAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudniki
(540) (znak słowny)
(540) ANTIGRAVITEX
(510), (511) 2 środki do konserwacji i zabezpieczenia karoserii.
(210)
(731)

(210) 522711
(220) 2020 12 29
(731) BARANIOK ALICJA CARBONICA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LEANCRAFT
(510), (511) 6 Wyroby z metali nieszlachetnych tj. opakowania
i pojemniki metalowe: pudełka z metali nieszlachetnych, kasetki,
kosze, puszki, skrzynki, pojemniki metalowe do magazynowania i transportu, skrzynki na narzędzia, Drobne wyroby żelazne
i ślusarskie, w tym: armatura do rur i węży tj. złącza, łączniki, zawory, uchwyty, 8 Narzędzia ręczne dla profesjonalistów i amatorów - ręczne narzędzia ogrodnicze, ręczne narzędzia budowlane, ręczne narzędzia stolarskie, ręczne narzędzia ciesielskie, ręczne narzędzia warsztatowe, ręczne narzędzia do majsterkowania
i ręczne narzędzia do prac domowych: proste ręczne przyrządy
tzw. grzebienie pomiaru pomagające w określeniu wymiarów
wierteł, śrub, kołków, nakrętek, ich średnicy, grubości i wielkości,
łopaty, motyki, widły, motyczki, pazurki ogrodnicze, nożyce, sekatory, grabie, zbieraki do owoców, kultywatory, Podstawowe
narzędzia remontowo-budowlane, młotki, wkrętaki, klucze płasko-oczkowe, klucze nastawne, taśmy miernicze, kombinerki
(szczypce), pistolety do klejenia na gorąco, Narzędzia do trasowania: znaczniki, rysiki i ołówki, Ręczne narzędzia do przerzynania: piły, otwornice, noże, Ręczne narzędzia do wyrównywania
powierzchni: pilniki, tarniki, papiery ścierne, cykliny, zdzieraki,
kątniki, gładziki, Narzędzia do wykonania otworów: świdry,
wiertła, Narzędzia do dłutowania: dłuta, ręczne narzędzia pomocnicze: siekiery i topory, młotki, pobijaki, obcęgi, śrubokręty,
kombinerki, szpachelki, wkrętaki, pędzle i wałki do lakierowania,
nożyce, szczypce uchwytowe, 16 Etykiety, naklejki i znaczniki (tabliczki) do oznaczania roślin na plantacjach, w szkółkach
ogrodniczych, sklepach ogrodniczych, szklarniach, tunelach,
ogródkach działkowych, ogrodach przydomowych, doniczkach, skrzynkach, 17 Drobne wyroby z tworzyw sztucznych
i laminatów: wieszaki listwy do mocowania, uchwyty zwłaszcza
do podtrzymywania przewodów elektrycznych, linek, kabli, rurek, narzędzi warsztatowych, węży ogrodowych i akcesoriów
do podlewania, prostych narzędzi ogrodniczych i przedmiotów codziennego użytku, Maty, podkładki pod kolana z pianki,
20 Drobne wyroby z drewna i sklejki: wieszaki, listwy do moco-
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wania, uchwyty zwłaszcza do podtrzymywania przewodów
elektrycznych, linek, kabli, rurek, narzędzi warsztatowych, węży
ogrodowych i akcesoriów do podlewania, prostych narzędzi
ogrodniczych i przedmiotów codziennego użytku, 35 Reklama
i sprzedaż - detaliczna, hurtowa i poprzez internet: wyrobów
z metali nieszlachetnych tj. opakowań i pojemników metalowych: pudełek z metali nieszlachetnych, kasetek, koszy, puszek,
skrzynek, pojemników metalowych do magazynowania i transportu, skrzynek na narzędzia, drobnych wyrobów żelaznych
i ślusarskich: armatury do rur i węży tj. złącz, łączników, zaworów,
uchwytów, narzędzi ręcznych dla profesjonalistów i amatorów:
ogrodniczych, budowlanych, stolarskich, ciesielskich, warsztatowych, do majsterkowania i prac domowych: sprawdzianów pomagających w określeniu wymiarów wierteł i śrub, ich średnicy,
grubości i wielkości, łopat, motyk, wideł, motyczek, pazurków
ogrodniczych, nożyc, sekatorów, grabi, zbieraków do owoców,
kultywatorów, podstawowych narzędzi remontowo-budowlanych: młotków, wkrętaków, kluczy płasko-oczkowych, kluczy
nastawnych, taśm mierniczych, kombinerek (szczypiec), pistoletów do klejenia na gorąco, narzędzi do trasowania: znaczników,
rysików i ołówków, narzędzi do przerzynania: pił, otwornic, noży,
narzędzi do wyrównywania powierzchni: pilników, tarników,
papierów ściernych, cyklinów, zdzieraków, kątników, gładzików,
narzędzi do wykonywania otworów: świdrów, wierteł, narzędzi do dłutowania, w tym dłut, narzędzi pomocniczych: siekier
i toporów, młotków, pobijaków, obcęgów, śrubokrętów, kombinerek, szpachelek, wkrętaków, pędzli i wałków do lakierowania,
nożyc, szczypiec uchwytowych, etykiet, naklejek i znaczników
(tabliczek) do oznaczania roślin na plantacjach, w szkółkach
ogrodniczych, sklepach ogrodniczych, szklarniach, tunelach,
ogródkach działkowych, ogrodach przydomowych, doniczkach, skrzynkach, drobnych wyrobów z tworzyw sztucznych
i laminatów, z drewna i sklejki: wieszaków, listew do mocowania, uchwytów zwłaszcza do podtrzymywania przewodów
elektrycznych, linek, kabli, rurek, narzędzi warsztatowych, węży
ogrodowych i akcesoriów do podlewania, prostych narzędzi
ogrodniczych i przedmiotów codziennego użytku, mat, podkładek pod kolana z pianki, Reklama w/w działalności w tym reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, Tworzenie komputerowych
baz danych i zarządzanie zbiorami informatycznymi, przetwarzanie danych dla osób trzecich, Tworzenie i rozpowszechnianie
katalogów reklamowych, ulotek, folderów i innych materiałów
informacyjnych, Informacja handlowa i porady konsumenckie.
522781
(220) 2020 12 31
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY AGA-HOLTEX
SPÓŁKA JAWNA AGATA HOLCMAN-KOS,
WALDEMAR KOS, Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KULINARNE WYPRAWY
(210)
(731)
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(531) 29.01.11, 27.05.01, 01.01.17
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, fasola, groch łuskany, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, migdały mielone, jadalne nasiona słonecznika, groch dzielony, groch żółty dzielony,
daktyle, daktyle, przetworzone, bób, kokos przetworzony,
migdały przetworzone, bakalie, bakalie przetworzone, bakalie pokrywane – w polewie, cebula prażona, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone, chipsy owocowe, czipsy ziemniaczane, krokiety, miąższ owoców, migdały, migdały spreparowane, nasiona spożywcze, opiekane
wodorosty, orzechy preparowane, orzeszki ziemne, orzeszki
arachidowe, orzechy włoskie, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki nerkowca, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce puszkowane, pestki
słonecznika, pistacje, przekąski owocowe, płatki ziemniaczane, przekąski na bazie bakalii, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw,
przetworzone nasiona, rodzynki, skórki owocowe, suszone
owoce, suszone owoce subtropikalne, warzywa suszone,
wiórki kokosowe, rozdrobnione ziarna sezamu, przetworzone ziarna arbuza, tahini [pasta z ziarna sezamowego], gotowane ziarna sezamu, niebędące przyprawami lub aromatami, konserwowe rośliny strączkowe, rośliny strączkowe przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, dal (indyjskie
danie z roślin strączkowych), przekąski na bazie warzyw
strączkowych, pasty na bazie roślin strączkowych, nasiona
roślin strączkowych w puszce, sałatki z roślin strączkowych,
suche nasiona roślin strączkowych, aloes spożywczy, fasolka konserwowa, galaretki owocowe, groszek konserwowy,
oliwki konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce w puszkach, pyłki kwiatowe jako żywność, soczewica
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, 30 potrawy
na bazie mąki, potrawy na bazie ryżu, przyprawy korzenne
i suszone zioła, produkty zbożowe, wyroby piekarskie, wyroby cukiernicze, sosy, herbata, kawa, namiastki kawy, czekolada, kakao w postaci gotowanych napojów, lody, produkty
z lodów, chleb, ciastka, nadzienia do ciast, kanapki, pierogi,
uszka, przekąski i zakąski, batony lukrecjowe [cukiernictwo],
biszkopty, brioszki [bułeczki słodkie], bułka tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciasta
mączne, ciastka ryżowe, ciasto na ciastka, ciasto w proszku,
ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki miętowe,
cukierki, curry [przyprawa], galaretki owocowe [słodycze],
gofry, guma do żucia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany,
kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza
palona, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, marynaty, mąka gorczycowa, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, musy owocowe [sosy], naleśniki, orzechy w czekoladzie, owies gnieciony, owies łuskany, pasta migdałowa, pastylki [cukierki], paszteciki, piernik, pizze, placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, pomadki [cukierki], pralinki, prażona
kukurydza [popcorn], produkty z mąki mielonej, produkty
spożywcze na bazie owsa, preparaty zbożowe, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka], słodycze,
słodycze [cukierki], słodycze do ssania, słodycze ozdobne
na choinki, suchary, tarty (z owocami), wyroby czekoladowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, żywność na bazie mąki, kasza
bulgur, kuskus [kasza], kasza kukurydziana, kasza gryczana,
kasza perłowa, kasza manna, kasza perłowa [przetworzona],
przetworzona kasza manna, kasza manna [mąka spożywcza],
wzbogacana kasza manna [mąka spożywcza], ryż, ryż aromatyzowany, smażony ryż, ugotowany ryż, ryż prażony, ryż
łuskany, ryż, tapioka, ryż pełnoziarnisty, ryż błyskawiczny, ryż
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kleisty, przekąski na bazie ryżu, śniadaniowe płatki ryżowe,
chrupki ryżowe, mąka ryżowa, kaszka z mąki ryżowej, ziarna kawy, przetworzone ziarna, palone ziarna kawy, opiekane
ziarna kukurydzy, ziarna sezamu [przyprawy], mielone ziarna
kawy, gotowane ziarna pełnego zboża, suszone ziarna pełnego zboża, konserwowane ziarna pełnego zboża, ziarna
kawy powlekane cukrem, chrupki z pełnego ziarna pszenicy,
wstępnie ugotowane ziarna pełnego zboża, cienkie płaty
czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, prażone i mielone ziarna
sezamu do użytku jako przyprawy, mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, rośliny strączkowe (mączka z -),
31 kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], ryż niełuskany, ryż
nieprzetworzony, mąka z ryżu [pasza], ziarna naturalne, ziarna [nasiona], nasiona [ziarna], ziarna [zboże], świeże ziarna soi,
ziarna z kiełkami, ziarna rolnicze do siewu, nieprzetworzone
ziarna do jedzenia, surowe i nieprzetworzone ziarna, zboże
w ziarnach nieprzetworzone, ziarna konserwowane do pasz
dla zwierząt, ziarna przetworzone do spożycia przez zwierzęta, młode, świeże ziarna soi w strąkach (eda-mame), ziarna
zbóż [produkty uboczne z -] jako pasza dla zwierząt, rośliny
strączkowe, świeże rośliny strączkowe, nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], świeże nasiona roślin strączkowych, jęczmień, kasztany jadalne świeże, kukurydza, łupiny
orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy, migdały [owoce], oliwki świeże,
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże, orzeszki kola, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, pieprz [ziołowy], pomarańcze,
pszenica, pyłek [materiał surowy], rośliny, rośliny strączkowe
świeże, rośliny suszone do dekoracji, sezam jadalny, nieprzetworzony, soczewica świeża [warzywa], trzcina cukrowa, warzywa świeże, ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, żyto.
522782
(220) 2020 12 31
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY AGA-HOLTEX
SPÓŁKA JAWNA AGATA HOLCMAN-KOS,
WALDEMAR KOS, Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowny)
(540) KULINARNE WYPRAWY
(510), (511) 29 przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, fasola, groch łuskany, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, migdały mielone, jadalne nasiona słonecznika, groch dzielony, groch żółty dzielony,
daktyle, daktyle, przetworzone, bób, kokos przetworzony,
migdały przetworzone, bakalie, bakalie przetworzone, bakalie pokrywane – w polewie, cebula prażona, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone, chipsy owocowe, czipsy ziemniaczane, krokiety, miąższ owoców, migdały, migdały spreparowane, nasiona spożywcze, opiekane
wodorosty, orzechy preparowane, orzeszki ziemne, orzeszki
arachidowe, orzechy włoskie, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki nerkowca, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce puszkowane, pestki
słonecznika, pistacje, przekąski owocowe, płatki ziemniaczane, przekąski na bazie bakalii, przekąski na bazie owoców,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw,
przetworzone nasiona, rodzynki, skórki owocowe, suszone
owoce, suszone owoce subtropikalne, warzywa suszone,
wiórki kokosowe, rozdrobnione ziarna sezamu, przetworzone ziarna arbuza, tahini [pasta z ziarna sezamowego], gotowane ziarna sezamu, niebędące przyprawami lub aromatami, konserwowe rośliny strączkowe, rośliny strączkowe prze(210)
(731)
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tworzone, warzywa strączkowe przetworzone, dal (indyjskie
danie z roślin strączkowych), przekąski na bazie warzyw
strączkowych, pasty na bazie roślin strączkowych, nasiona
roślin strączkowych w puszce, sałatki z roślin strączkowych,
suche nasiona roślin strączkowych, aloes spożywczy, fasolka konserwowa, galaretki owocowe, groszek konserwowy,
oliwki konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu,
owoce w puszkach, pyłki kwiatowe jako żywność, soczewica
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, 30 potrawy
na bazie mąki, potrawy na bazie ryżu, przyprawy korzenne
i suszone zioła, produkty zbożowe, wyroby piekarskie, wyroby cukiernicze, sosy, herbata, kawa, namiastki kawy, czekolada, kakao w postaci gotowanych napojów, lody, produkty
z lodów, chleb, ciastka, nadzienia do ciast, kanapki, pierogi,
uszka, przekąski i zakąski, batony lukrecjowe [cukiernictwo],
biszkopty, brioszki [bułeczki słodkie], bułka tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciasta
mączne, ciastka ryżowe, ciasto na ciastka, ciasto w proszku,
ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki miętowe,
cukierki, curry [przyprawa], galaretki owocowe [słodycze],
gofry, guma do żucia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany,
kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza
palona, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, marynaty, mąka gorczycowa, muesli, musy czekoladowe, musy
deserowe, musy owocowe [sosy], naleśniki, orzechy w czekoladzie, owies gnieciony, owies łuskany, pasta migdałowa, pastylki [cukierki], paszteciki, piernik, pizze, placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, pomadki [cukierki], pralinki, prażona
kukurydza [popcorn], produkty z mąki mielonej, produkty
spożywcze na bazie owsa, preparaty zbożowe, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka], słodycze,
słodycze [cukierki], słodycze do ssania, słodycze ozdobne
na choinki, suchary, tarty (z owocami), wyroby czekoladowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, żywność na bazie mąki, kasza
bulgur, kuskus [kasza], kasza kukurydziana, kasza gryczana,
kasza perłowa, kasza manna, kasza perłowa [przetworzona],
przetworzona kasza manna, kasza manna [mąka spożywcza],
wzbogacana kasza manna [mąka spożywcza], ryż, ryż aromatyzowany, smażony ryż, ugotowany ryż, ryż prażony, ryż
łuskany, ryż, tapioka, ryż pełnoziarnisty, ryż błyskawiczny, ryż
kleisty, przekąski na bazie ryżu, śniadaniowe płatki ryżowe,
chrupki ryżowe, mąka ryżowa, kaszka z mąki ryżowej, ziarna kawy, przetworzone ziarna, palone ziarna kawy, opiekane
ziarna kukurydzy, ziarna sezamu [przyprawy], mielone ziarna
kawy, gotowane ziarna pełnego zboża, suszone ziarna pełnego zboża, konserwowane ziarna pełnego zboża, ziarna
kawy powlekane cukrem, chrupki z pełnego ziarna pszenicy,
wstępnie ugotowane ziarna pełnego zboża, cienkie płaty
czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, prażone i mielone ziarna
sezamu do użytku jako przyprawy, mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, rośliny strączkowe (mączka z -),
31 kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], ryż niełuskany, ryż
nieprzetworzony, mąka z ryżu [pasza], ziarna naturalne, ziarna [nasiona], nasiona [ziarna], ziarna [zboże], świeże ziarna soi,
ziarna z kiełkami, ziarna rolnicze do siewu, nieprzetworzone
ziarna do jedzenia, surowe i nieprzetworzone ziarna, zboże
w ziarnach nieprzetworzone, ziarna konserwowane do pasz
dla zwierząt, ziarna przetworzone do spożycia przez zwierzęta, młode, świeże ziarna soi w strąkach (eda-mame), ziarna
zbóż [produkty uboczne z -] jako pasza dla zwierząt, rośliny
strączkowe, świeże rośliny strączkowe, nasiona roślin strącz-
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kowych [karma dla zwierząt], świeże nasiona roślin strączkowych, jęczmień, kasztany jadalne świeże, kukurydza, łupiny
orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy, migdały [owoce], oliwki świeże,
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże, orzeszki kola, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, pieprz [ziołowy], pomarańcze,
pszenica, pyłek [materiał surowy], rośliny, rośliny strączkowe
świeże, rośliny suszone do dekoracji, sezam jadalny, nieprzetworzony, soczewica świeża [warzywa], trzcina cukrowa, warzywa świeże, ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, żyto.
522789
(220) 2020 12 31
EASYNET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easy net
(210)
(731)

(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne,
usługi telefoniczne i telekomunikacyjne.
522812
(220) 2020 12 31
NAKLICKA HANNA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
CARMAX, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SETA DISCO
(210)
(731)
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522847
(220) 2021 01 04
EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STUDIO ZET
(510), (511) 9 dyskietki, karty, kasety video, płyty CD-ROM,
płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz z nagranym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, 35 usługi
reklamowe i promocyjne, w tym promowanie i reklamowanie za pośrednictwem Internetu, w prasie, radiu i telewizji, informacja handlowa i biznesowa, organizacja wystaw
handlowych lub reklamowych, zdobywanie i przetwarzanie
informacji do komputerowych baz danych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych na drodze ich reklamy, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
sprzedaż zarejestrowanych na dostępnych nośnikach nagrań
dźwiękowych i obrazowych, 38 usługi agencji informacyjnej
w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi
łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portalu
internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne
jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości
bieżących, rozrywki i sportu, usługi poczty elektronicznej,
41 produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych,
organizowanie i rozpowszechnianie programów i konkursów edukacyjnych i rozrywkowych na drodze ich transmisji,
w tym za pośrednictwem Internetu, organizowanie rozrywki
radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego, produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów
i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, usługi impresariów
w zakresie organizowania spektakli, wypożyczanie zarejestrowanych na dostępnych nośnikach nagrań dźwiękowych
i obrazowych, usługi reporterskie, usługi tłumaczeń, 45 usługi
w zakresie prawa autorskiego do utworów literackich, publicystycznych, naukowych, muzycznych, słowno-muzycznych,
audialnych, ich reprodukcji, wprowadzania do obrotu, zwielokrotniania i rozpowszechniania.
(210)
(731)

(210) 522994
(220) 2019 06 03
(731) Karyopharm Therapeutics Inc., Newton, US
(540) (znak słowny)
(540) NEXPOVIO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym leki na raka,
stany zapalne i inne choroby związane z proliferacją komórek
u ludzi i zwierząt.
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe,
doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, badania biznesowe, reklama, usługi marketingowe,
41 organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez
tanecznych, usługi związane z dyskotekami, koncerty muzyczne, kluby nocne, organizacja przyjęć, usługi klubów [dyskotek], organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, świadczenie usług w zakresie karaoke, 43 usługi barów piwnych,
usługi ogródków piwnych, serwowanie jedzenia i napojów,
serwowanie napojów alkoholowych, bary szybkiej obsługi
[snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, bary przekąskowe, przygotowywanie posiłków.

(210)
(731)
(540)
(540)

523037
(220) 2021 01 11
BARAN KRZYSZTOF, Toruń
(znak słowno-graficzny)
ZDROWIE bez recepty
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(531) 19.11.01, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 franczyza, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prowadzenie sklepów i hurtowni w zakresie artykułów spożywczych,
artykułów luksusowych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, zdrowej żywności, produktów aptecznych, kosmetyków, perfum, leków, środków czystości, przyborów
kuchennych, materiałów sanitarnych, proszków do prania
i środków czystości, artykułów metalowych, artykułów typu
„zrób to sam”, artykułów ogrodowych, produktów tytoniowych, produktów dla zwierząt, gromadzenie produktów
do celów prezentacji oraz dokonywania transakcji handlowych przez osoby trzecie, prezentowanie towarów za pośrednictwem mediów na potrzeby działalności handlowej,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom,
promocje sprzedaży dla osób trzecich, organizacja wystaw
do celów handlowych i reklamowych, wykonywanie analiz
rynkowych i badań marketingowych, badania rynku, usługi
public relations, zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, także w zakresie handlu elektronicznego, zawieranie kontraktów handlowych dla osób trzecich, przyjmowanie, realizacja i fakturowanie zamówień handlowych, publikowanie materiałów drukowanych (także w formie elektronicznej) dla celów reklamowych, analizowanie i rozwijanie
programów lojalnościowych dla klientów prowadzonych
poprzez działania reklamowe i marketingowe, prace biurowe i reklamowe na rzecz programów lojalnościowych,
rozpowszechnianie treści reklamowych, pośredniczenie
w kontaktach handlowych i biznesowych, także za pośrednictwem Internetu, reklama poprzez marketing bezpośredni
(ulotki, broszury, materiały drukowane, próbki), przyjmowanie i realizacja zamówień handlowych drogą handlu elektronicznego oraz zawieranie kontraktów handlowych na zakup
i sprzedaż towarów.
523082
(220) 2021 01 13
KLIMOWSKI ARTUR KGM HURTOWNIA OPAŁU,
Mogilany
(540) (znak słowny)
(540) KGM ekogroszek królewski
(510), (511) 4 paliwa stałe, płynne i gazowe, paliwa z biomasy, paliwa mineralne, benzyna, olej napędowy, ropa naftowa,
olej przemysłowy, mazut, drewno opałowe, węgiel, koks, torf,
brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety z torfu, ekogroszek, pelet, zestalone gazy, podpałki, smary, węgiel drzewny,
węgiel opałowy, wosk przemysłowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw
z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego,
ropy naftowej, oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych
gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego, 39 usługi w zakresie transportu
paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw
mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej,
oleju przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla,
koksu, torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek, smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku
przemysłowego, materiałów budowlanych, usługi w zakresie
składowania paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, wosku przemysłowego i materiałów budowlanych,
usługi w zakresie magazynowania paliw stałych, płynnych
i gazowych, paliw z biomasy, usługi w zakresie dystrybucji
paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, wosku
(210)
(731)
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przemysłowego i materiałów budowlanych, 40 obróbka paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, paliw mineralnych, benzyny, oleju napędowego, ropy naftowej, oleju
przemysłowego, mazutu, drewna opałowego, węgla, koksu,
torfu, brykietu drzewnego, brykietu węglowego, brykietu
z torfu, ekogroszku, peletu, zestalonych gazów, podpałek,
smaru, węgla drzewnego, węgla opałowego, wosku przemysłowego, materiałów budowlanych, przetwarzanie paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, recykling: paliw
stałych, płynnych i gazowych, paliw z biomasy, konfekcjonowanie i pakowanie paliw stałych, płynnych i gazowych, paliw
z biomasy.
(210)
(731)
(540)
(540)

523289
(220) 2021 01 18
BROWAR GŁUBCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Głubczyce
(znak słowno-graficzny)
PIWO BEZALKOHOLOWE 1856 BG PILS ZERO PIWO
BEZALKOHOLOWE BROWAR GŁUBCZYCE 0,0%

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.15, 03.01.02, 05.11.15,
26.11.03
(510), (511) 32 piwo.
523376
(220) 2021 01 20
MIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Global Spool
(510), (511) 6 Metale w formie sproszkowanej do drukarek
3D, metale w postaci folii do drukarek 3D, 7 Drukarki 3D,
długopisy do druku 3D, 17 Tworzywa sztuczne do druku 3D,
filament z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, półprzetworzone włókna PLA do stosowania w druku 3D, półprzetworzone włókna ABS do stosowania w druku 3D, żywice
i termoplasty sproszkowane do stosowania w druku 3D, klej
adhezyjny do stabilizacji filamentu do stosowania w druku
3D, 37 Konserwacja i naprawa drukarek 3D, 40 Drukowanie
3D, wynajem drukarek 3D.
(210)
(731)

(210) 523623
(220) 2021 01 25
(731) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POSNET THERMAL
(510), (511) 9 Kasy fiskalne, kasy rejestrujące, Komputery
i sprzęt przetwarzający dane, Nośniki danych, w tym magnetyczne, Maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, Modemy komputerowe, modemy komputerowe zewnętrzne
USB, karty modemowe, karty PC, urządzenia i części urządzeń służących do bezprzewodowego dostępu do sieci
komputerowych, w tym Internetu, Urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia do transmisji danych, Oprogramowanie, programy komputerowe, 35 Usługi polegające na:
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rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji,
transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów), zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usługi
w zakresie: reklamy, badania rynku, organizacji wystaw lub
targów handlowych, pośrednictwa w: zawieraniu umów
kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, Wypożyczanie urządzeń dotyczących komputerów i urządzeń biurowych, wyszukiwanie w komputerze bazy danych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów dotyczących
kas fiskalnych, kas rejestrujących, Komputerów i sprzętu
przetwarzającego dane, Nośników danych, w tym magnetycznych, Maszyn liczących, płyt (dyski) z nagraniami,
Modemów komputerowych, kart modemowych, kart PC,
urządzeń i części urządzeń służących do bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowych, w tym Internetu,
Urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do transmisji danych, Oprogramowania, pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie
on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej, Usługi pośrednictwa w powyższym zakresie,
usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu zawierania umów pośrednictwa dotyczących
handlu oraz kupna i sprzedaży, informacja o powyższych
usługach, 36 Usługi telekomunikacyjne on-line polegające
na umożliwieniu: zawierania umów ubezpieczeniowych,
umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych,
dostępu do konta bankowego, 37 Instalowanie, konserwacja oraz naprawy biurowych maszyn, urządzeń i komputerów, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi w zakresie:
rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie
cyfrowym, Usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów
i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, Usługi
w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych
z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku
i obrazu, Usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, Transmisja i dystrybucja danych lub obrazów
audiowizualnych za pośrednictwem Internetu, Elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu,
prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, Usługi umożliwiające komunikację pomiędzy
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie bezprzewodowego dostępu do sieci
komputerowych, w tym Internetu, Przekazywanie różnych
informacji drogą elektroniczną przez Internet oraz przez
inne sieci komputerowe, Informacja o powyższych usługach, Usługi polegające na transmisji pisemnych informacji
(komunikatów), Usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu zawierania umów dotyczących usług
telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne on-line
polegające na umożliwieniu wykonywania umów z branży telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjne on-line
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polegające na umożliwieniu zlecania usług, świadczenia
usług z branży telekomunikacyjnej, internetowej, handlu
elektronicznego, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu zawierania umów kupna-sprzedaży
z branży telekomunikacyjnej, internetowej, handlu elektronicznego, informacja o powyższych usługach, 41 Edukacja, szkolenia, zjazdy, sympozja, publikacje multimedialne,
publikacja materiałów edukacyjnych, 42 Administrowanie
stronami komputerowymi, badania w zakresie urządzeń
maszyn biurowych i komputerów, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, instalacje, konserwacja, powielanie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

523770
(220) 2021 01 27
PELC WINCENTY, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
telemed24

(531)

16.01.14, 24.13.01, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.12
(510), (511) 44 Opieka pielęgniarska, domowa opieka pielęgniarska, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką
pielęgniarską lub medyczną, fizjoterapia, hospicja, ośrodki
zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, szpitale, terapia mowy, usługi doradcze
w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi psychologów, usługi telemedyczne, usługi
terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi
weterynaryjne.
523871
(220) 2021 01 28
NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 9 Oprogramowanie i aplikacje komputerowe,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz
danych, oprogramowanie dla serwerów, serwery w chmurze, oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
do pobrania do przetwarzania w chmurze, urządzenia i nośniki do przechowywania danych.
(210) 523890
(220) 2021 01 28
(731) ANTONÓW WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Mising Puzles

Nr ZT16/2021

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.14, 14.01.10
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do przewodzenia,
przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania
lub kontrolowania elektryczności, 37 Usługi instalacyjne instalacji fotowoltaicznych.
524005
(220) 2021 02 01
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 21.01.14
(510), (511) 28 Gry planszowe, Gry karciane, Układanki.
523934
(220) 2021 01 29
ARENDT KAROL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EASTEND
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Kodowane karty podarunkowe, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym on-line, w zakresie towarów: preparaty i akcesoria do czyszczenia obuwia, pokrowce na laptopy, plecaki, torby, portfele, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, akcesoria do obuwia, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, Zarządzanie programami
lojalnościowymi, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Reklama, Promocja
sprzedaży, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Marketing dotyczący promocji, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach
marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Zarządzanie bazami danych, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomoc mediów
społecznościowych, Doradztwo marketingowe w zakresie
mediów społecznościowych.
(210) 523983
(220) 2021 02 02
(731) SUJKA MICHAŁ BRAND EXPERT, Górki Wielkie
(540) (znak słowny)
(540) POMIDARIO
(510), (511) 29 Potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy
i nasiona roślin strączkowych, Gotowe posiłki, żywność preparowana i przekąski słone, 30 Dania gotowe na bazie zbóż,
ryżu, makaronu, 32 Soki, Bezalkoholowe gazowane napoje
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Koktajle owocowe, bezalkoholowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

524002
(220) 2021 02 01
SZYMAŃSKI GABRIEL GAMAELEKTRO, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
SOLAR SQUAD systemy fotowoltaiczne

(531) 26.02.01, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
524006
(220) 2021 02 01
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

524024
(220) 2021 02 01
BARTYZEL KRZYSZTOF, Kołobrzeg
(znak słowno-graficzny)
SUNRISE FESTIVAL

Nr ZT16/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.02.01, 26.02.03, 26.02.05, 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Impresariat w działalności artystycznej, 41 Organizowanie festiwali, Organizowanie koncertów, Rezerwacja biletów na koncerty, Organizowanie spektakli [impresariat], Usługi
orkiestry, Usługi studiów nagrań, Usługi dotyczące kompozycji
muzycznych, Pokazy tańca na żywo, Dyskoteki, Nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie], Informacja o imprezach
rozrywkowych, Rezerwacja miejsc na festiwale muzyczne, Realizacja festiwali muzycznych, Realizacja koncertów, Organizowanie wydarzeń artystycznych, Rezerwacja miejsc na wydarzenia
artystyczne, Realizacja wydarzeń artystycznych.
524055
(220) 2021 02 02
GRUPA RX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Konsylium24.pl LEKARZE DLA LEKARZY

(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, 44 Pomoc medyczna.
524086
(220) 2021 02 03
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLONY NATURY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.06
(510), (511) 29 Warzywa konserwowane, Warzywa gotowane, Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Mrożone Owoce,
Owoce gotowane, Owoce kandyzowane, Owoce konserwowane, Owoce w puszkach, Przekąski na bazie owoców, Pulpa
owocowa, Sałatki owocowe, Nasiona spożywcze, Orzechy Preparowane, Pestki słonecznika, Rodzynki, 30 Kasze spożywcze,
Kasza gryczana, Kasza jęczmienna, Kasza kuskus, Kasza manna,
Kasza owsiana, Ryż, Siemię lniane do celów spożywczych dla
ludzi, Len mielony, 31 Groch świeży, Nasiona, Nasiona roślin
strączkowych w tym groch, Groch łuskany, Fasola, Ciecierzyca,
Soczewica, Warzywa świeże, Owoce świeże, Ryż nieprzetworzony, Nieprzetworzone siemię lniane.
524090
(220) 2021 02 03
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAS NA LATO
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Papier i karton, Fotografie, Drukowane foldery
informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze,
Plakaty, Biuletyny, Bony towarowe, Bony upominkowe, Bony
wartościowe, Broszury, Czasopisma, Druki, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Gazety,
Kartonowe pudełka do pakowania, Karty upominkowe, Katalogi, Kupony, Książeczki kuponowe, Materiały drukowane,
Naklejki, Nalepki, Periodyki, Prospekty, Publikacje drukowane,
Publikacje reklamowe, Publikacje promocyjne, Reprezentacje graficzne, Skoroszyty, Tablice drukowane, Torby papierowe, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru lub kartonu, Ulotki, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Reklamy drukowane, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pośrednictwo handlowe,
Usługi organizowania gier i konkursów, Promocja sprzedaży,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Kampanie marketingowe.
524091
(220) 2021 02 03
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) TULISEN
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(210)
(731)

524093
(220) 2021 02 03
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TuliSen
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety.
524094
(220) 2021 02 03
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) donatello quality
(510), (511) 29 Marynowane papryczki jalapeno, Papryka konserwowana, Czerwona słodka papryka, przetworzona, Oliwki
nadziewane, Oliwki konserwowe, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Przekąski na bazie
warzyw, Warzywa marynowane, Warzywa w słoikach, Warzywa
w puszkach, 30 Pizza świeża i mrożona, Spody do pizzy.
(210)
(731)

524097
(220) 2021 02 03
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZAS NA PORTUGALIĘ

(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Papier i karton, Fotografie, Drukowane foldery
informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze,
Plakaty, Biuletyny, Książki, Bony towarowe, Bony upominkowe,
Bony wartościowe, Broszury, Czasopisma, Druki, Drukowane
materiały edukacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Gazety,
Karty Upominkowe, Katalogi, Kupony, Książeczki kuponowe,
Materiały drukowane, Naklejki, Nalepki, Periodyki, Prospekty,
Publikacje drukowane, Publikacje reklamowe, Pudełka kartonowe lub Papierowe, Publikacje promocyjne, Reprezentacje
graficzne, Skoroszyty, Tablice drukowane, Torby Papierowe,
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, Ulotki, Materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, Reklamy drukowane, 35 Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Pośrednictwo handlowe, Usługi
organizowania gier I konkursów, Promocja sprzedaży, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i Promocyjnych, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja Materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Kampanie marketingowe.
524101
(220) 2021 02 03
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZA SPIŻARNIA

Nr ZT16/2021

nane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu,
Łyżworolki, Deskorolki, Torby na łyżworolki, Hulajnogi jako
zabawki, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz sprzedaż
on-line następujących towarów: ochronne kaski sportowe,
kaski ochronne dla dzieci, hulajnogi, hulajnogi elektryczne,
ochraniacze do uprawiania sportu, rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, łyżworolki,
deskorolki, torby na łyżworolki, hulajnogi jako zabawki.
524122
(220) 2021 02 04
AM MEDICAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TSUNAMI

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.15
(510), (511) 29 Konserwowane, suszone, gotowane, mrożone warzywa i owoce, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Pasty
owocowe i warzywne, Suszone grzyby jadalne, Grzyby
konserwowane, Warzywa w puszkach, Owoce w puszkach,
Warzywa mrożone, Warzywa marynowane, Warzywa konserwowane, Liofilizowane warzywa, Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych.
524121
(220) 2021 02 04
AM MEDICAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FALCON
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 12 Wiosła, Wiosła do canoe, Wiosła do kajaków,
Kajaki, 25 Kombinezony piankowe do sportów wodnych
powierzchniowych, Kombinezony piankowe dla narciarzy
wodnych, Termoaktywne nakrycia głowy, Buty do wody,
Kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, Kombinezony piankowe do surfingu, Kombinezony piankowe do windsurfingu, Kombinezony piankowe, Rękawice do nurkowania, 28 Deski do pływania, Deski do pływania do celów rekreacyjnych, Deski do paddleboardingu,
Nadmuchiwane dętki do użytku w rekreacji wodnej, Kapoki
do pływania, Wąskie kajaki do surfski, Deski do wakeboardingu, Rękawice do jazdy na nartach wodnych, Deski surfingowe, Deski surfingowe z żaglem, Wiązania do nart wodnych,
Deski do bodysurfingu, Narty wodne, 35 Sprzedaż hurtowa
i detaliczna oraz sprzedaż on-line następujących towarów:
wiosła, wiosła do canoe, wiosła do kajaków, kajaki, kombinezony piankowe do sportów wodnych powierzchniowych,
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, termoaktywne nakrycia głowy, buty do wody, kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, kombinezony
piankowe do surfingu, kombinezony piankowe do windsurfingu, kombinezony piankowe, rękawice do nurkowania, deski do pływania, deski do pływania do celów rekreacyjnych
deski do paddleboardingu, nadmuchiwane dętki do użytku
w rekreacji wodnej, kapoki do pływania, wąskie kajaki do surfski, deski do wakeboardingu, rękawice do jazdy na nartach
wodnych, deski surfingowe, deski surfingowe z żaglem, wiązania do nart wodnych, deski do bodysurfingu, narty wodne.
(210) 524168
(220) 2021 02 04
(731) Aidells Sausage Company, Inc., San Leandro, US
(540) (znak słowny)
(540) AIDELLS
(510), (511) 29 Mięso przetworzone, mianowicie kiełbasy
i mięso wędzone.

(531) 03.07.01, 03.07.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Ochronne kaski sportowe, Kaski ochronne
dla dzieci, 12 Hulajnogi jako pojazdy, Hulajnogi elektryczne, 28 Ochraniacze do uprawiania sportu, Rękawice wyko-

(210) 524169
(220) 2021 02 04
(731) Tyson Foods, Inc., Springdale, US
(540) (znak słowny)

Nr ZT16/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Raised & Rooted
(510), (511) 29 Substytuty mięsa, Wegańskie i wegetariańskie substytuty mięsa, Roślinne substytuty mięsa.
524171
(220) 2021 02 04
GUZA-WÓJTOWICZ ANETA, Radom;
WLAZŁO KAZIMIERZ, Radom
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 03.11.10, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi świadczone przez prawników, pomoce prawne i doradców osobistych na rzecz osób fizycznych,
grup osób, organizacji i przedsiębiorstw.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

524176
(220) 2021 02 05
BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA, Żywiec
(znak słowno-graficzny)
BALANCE Approved by BOLIX
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(210) 524228
(220) 2021 02 07
(731) RIKOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) rikoland każda chwila dla pupila
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące takich towarów jak: kosmetyki dla zwierząt, środki czyszczące
i myjące dla zwierząt, białkowe suplementy dla zwierząt,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety dla
zwierząt, suplementy mineralne dla zwierząt, suplementy
witaminowe dla zwierząt, substancje pobudzające łaknienie
dla zwierząt, mineralne suplementy diety dla zwierząt, leki
weterynaryjne, preparaty weterynaryjne, leki wydawane bez
recepty, leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych,
suplementy diety, suplementy żywnościowe, suplementy
diety do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz dla
zwierząt, preparaty przeciwpasożytnicze, pasza lecznicza
dla zwierząt, mieszanki paszowe uzupełniające, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt,
żwirek dla zwierząt, substancje odżywcze, odżywki dla zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt domowych, piasek
aromatyczny dla zwierząt domowych, artykuły spożywcze
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
okrycia dla zwierząt, obroże dla zwierząt, torby turystyczne,
parasole, kagańce, ubranka dla zwierząt, smycze dla zwierząt,
kojce, legowiska, budy, klatki dla zwierząt, klatki dla zwierząt
domowych, kuwety dla zwierząt domowych, uruchamiane
przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych,
niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci
przenośnych dystrybutorów wody i płynów, koryta do picia,
czerpaki do karmy dla psów, zabawki dla zwierząt, drabiny
i huśtawki dla zwierząt, Reklama, Promocja, Marketing.
524311
(220) 2021 02 07
PĘCHERZ EDYTA CENTRUM FUNDUSZY
EUROPEJSKICH, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 Barwniki i farby bielące, bejce i barwniki
do drewna, lakiery, emalie, farby do celów przemysłowych
i budowlanych, 19 Tynki, tynki mineralne i akrylowe.
524205
(220) 2021 02 05
HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	 LUBUSKI ICE GIN Original BLUEBERRY FINEST RECIPE
FRUITS UNIQUE AROMATIC TASTE

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Gin.

(531) 26.04.02, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie: organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, doboru
kadr, Doradztwo gospodarcze, handlowe, Ekspertyzy, opinie,
raporty w zakresie działalności gospodarczej, zarządzania
w tym kadrowego, doboru personelu, spraw pracowniczych,
wynagrodzeń, kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, Informacja o działalności gospodarczej, działalność związana
z rekrutacją, selekcją i udostępnianiem pracowników, Ocena
kompetencji zawodowych, Monitorowanie rynku pracy oraz
wynagrodzeń, Badanie postaw i opinii pracowników, Usługi
w zakresie stosunków międzyludzkich w tym public relation,
audyt personalny i ekonomiczny, Reklama, Reprezentowanie
interesów osób trzecich, Pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, kompilacje informacji o działalności
gospodarczej do baz danych w komputerowych bazach
danych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biur, Usługi
administracyjne, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną, Wycena działalności handlowej oraz przedsiębiorstw i stanowisk pracy, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama prasowa, telewizyjna, radiowa i internetowa,
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, Badania rynku i sondaże opinii publicznej,
Powielanie dokumentów, Zarządzanie projektami w dziedzi-
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nie elektronicznego przetwarzania danych, Usługi marketingowe i promocyjne, Usługi wsparcia i konsultacji w zakresie
zarządzania systemami komputerowymi, bazami danych
i aplikacjami, Wprowadzanie na rynek nowych produktów,
Usługi w zakresie tworzenia marki, Wycena znaków towarowych, Wycena działalności gospodarczej, usługi w zakresie optymalizacji, standaryzacji i automatyzacji procesów
biznesowych, Usługi w zakresie: audytów finansowych, restrukturyzacja i optymalizacja kosztów stałych firmy, analiza
procesów biznesowych oraz wskazujących potencjalne rozwiązania systemowe, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, wydawanie
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Organizowanie targów i wystaw w celach reklamowych i handlowych, 36 Planowanie inwestycji finansowych,
usługi: pośrednictwa finansowego i kredytowania, usługi
doradcze w zakresie finansowania przedsięwzięć gospodarczych, usługi związane z pozyskiwaniem funduszy ich rozliczeniem, usługi ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym
zakresie, pomoc w pozyskiwaniu kredytów, Wykonywanie
analiz i ekspertyz finansowych oraz szacowanie wartości dla
celów fiskalnych, gromadzenie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie i prowadzenie organizacji pozyskujących
środki na rzecz potrzebujących w różnych sferach życia,
41 Kształcenie ustawiczne dorosłych, wszelkie formy kształcenia, Organizowanie kursów edukacyjnych, kursów korespondencyjnych, Organizowanie i prowadzenie seminariów,
konferencji, sympozjów, warsztatów, pracowni specjalistycznych, Wydawanie książek i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, Usługi publikacji elektronicznej on-line,
Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Produkcja
filmów o charakterze edukacyjnym, Organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Organizowanie wystaw
i widowisk z dziedziny kultury lub edukacji, Usługi w zakresie
rozrywki, rekreacji i integracji, Organizowanie festiwali tematycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

524317
(220) 2021 02 09
LEONIEC PIOTR SENSIVA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FOCUS RF TALUS

(531) 29.01.06, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenie elektryczne do celów kosmetycznych wykorzystujące fale radiowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

524324
(220) 2021 02 09
PUNIACH MICHAŁ, Chróstnik
(znak słowno-graficzny)
RAENERGY

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Falowniki fotowoltaiczne,
Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie
fotowoltaiczne], Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania

Nr ZT16/2021

promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 37 Montaż
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych.
524380
(220) 2021 02 08
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANTA MINERALIS KiDS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Woda w butelkach, Woda smakowa,
Woda sodowa, Woda niegazowana, Woda stołowa, Napoje
owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do produkcji napojów.
524382
(220) 2021 02 08
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Santa Mineralis Kids
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Woda w butelkach, Woda smakowa,
Woda sodowa, Woda niegazowana, Woda stołowa, Napoje
owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe do produkcji napojów.
(210)
(731)

524408
(220) 2021 02 10
MIELNIK MARIUSZ ANDRZEJ FLASH ZONE.PL,
Głogów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fw FABRYKA WAFELKÓW

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy,
Tworzenie tekstów reklamowych, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów
i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, Usługi informacyjne
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej
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i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak utrwalone na nośnikach informacje i dane w tym muzyka, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet
i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak
materiały drukowane w tym książki, broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako periodyki, almanachy (roczniki), komiksy jako książki, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie
towarów, takich jak: krzyżówki, książeczki do kolorowania,
afisze, plakaty, agendy, kalendarze, organizery osobiste, terminarze jako materiały drukowane, wkłady uzupełniające
do kalendarza, biuletyny jako materiały drukowane, druki
handlowe, formularze (blankiety, druki), emblematy papierowe, chorągiewki papierowe, drukowane zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy z papieru lub z kartonu, kartki do opakowań na prezenty, kartki z życzeniami, karty pocztowe,
nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, dzieła sztuki oraz
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, obrazy,
reprodukcje obrazów, rysunki, materiały biurowe, komputery, sprzęt informatyczny i audiowizualny, sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie gier, zabawki, gry, materiały
edukacyjne dla dzieci, Usługi sklepów detalicznych on-line
obejmujące magazyny, książki, gazety do pobrania, Udostępnianie baz danych on-line z możliwością przeszukania obejmujących używane książki oferowane na sprzedaż i informacje kontaktowe do nabywców/sprzedawców, Usługi promocyjne, mianowicie prowadzenie imprez wprowadzania
produktu na rynek, w celu prezentowania nowych książek,
autorów, wydawców lub sprzedawców detalicznych, Usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi importowo-eksportowe, Usługi negocjacji w zakresie transakcji handlowych,
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi subskrypcyjne,
w tym usługi subskrypcji usług telekomunikacyjnych osób
trzecich.
(210)
(731)
(540)
(540)

524422
(220) 2021 02 09
PAZIO SŁAWOMIR MUS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BASIC FEEL GOOD

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 18 Etui na karty - portfele, Etui na klucze, Parasole, Plecaki, Podróżne torby na ubranie, Sznurkowe siatki
na zakupy, Torby, Torby gimnastyczne, Torby na zakupy, Torby na zakupy na kółkach, Torby plażowe, Torby turystyczne,
Torebki, 25 Apaszki - chustki, Bandany na szyję, Bielizna osobista, Biustonosze, Body - bielizna, Bokserki, Chustki - apaszki,
Czapki jako nakrycia głowy, Getry jako ochraniacze zakładane na buty, Halki - bielizna, Haiki, półhalki, Kalosze wkładane
na obuwie, Kamizelki, Kąpielówki, Kombinezony, Kombinezony jako odzież, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Krótkie haleczki
na ramiączkach, Kurtki, Kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, Legginsy, Majtki, Maski na oczy do spania, Nakrycia głowy, Narzutki na ramiona, Nauszniki - odzież,
Obuwie, Obuwie plażowe, Odzież, Odzież gotowa, Odzież
z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Opaski na głowę, Palta, Pan-
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tofle domowe, Paski do odzieży, Pikowane kurtki - odzież,
Piżamy, Podkoszulki sportowe, Poncza, Rajstopy, Rękawiczki,
Skarpetki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Swetry, Szale,
Szaliki, Szlafroki, 35 Reklama, Pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością handlową, Organizowanie targów handlowych, Promocja sprzedaży za pomocą witryny internetowej, mediów elektronicznych, Usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi pośrednictwa w handlu,
Wyceny handlowe, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

524510
(220) 2021 02 12
KUŚMIERZ JULIA SDP, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
SDP NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Usługi wyceny nieruchomości, usługi oszacowania majątku nieruchomego, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, Ekspertyzy i wyceny nieruchomości
do celów podatkowych, ubezpieczeniowych i katastralnych,
Usługi deweloperskie w zakresie obrotu nieruchomościami,
usługi agencji mieszkaniowych, usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi
administrowania nieruchomościami, usługi wynajmowania
mieszkań oraz pomieszczeń biurowych, usługi dzierżawy
nieruchomości oraz majątku nieruchomego, doradztwo
w zakresie sporządzania umów najmu i dzierżawy, Usługi
sporządzania umów kupna - sprzedaży, najmu i dzierżawy
nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, usługi finansowe, usługi konsultingowe i doradcze
w zakresie zarządzania finansami, analizy finansowe, informacje finansowe, operacje finansowe, inwestycje kapitałowe, ocena zdolności kredytowej, udzielanie kredytów, przygotowywanie umów kredytowych i pożyczkowych, windykacja należności, doradztwo finansowo - ekonomiczne,
usługi ekonomiczno - finansowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

524512
(220) 2021 02 12
KUŚMIERZ JULIA SDP, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
BASIC FORM

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.05.03
(510), (511) 42 Usługi w zakresie projektowania i konsultingu architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego,
Projektowanie architektury w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, Projektowanie architektury
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otoczenia budynków, architektury zieleni oraz ogrodnictwa
krajobrazowego, Projektowanie budownictwa drogowego
i kolejowego, inżynierii miejskiej, ukształtowania terenów
pod budownictwo, Usługi w zakresie architektury, projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie
projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, Badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie budownictwa,
Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyjne
dla budownictwa, Pomiary inwentaryzacyjne budowlane
powykonawcze, wykonywanie dokumentacji na przebudowę i adaptację budynków oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych, Usługi w zakresie: projektowania wzornictwa przemysłowego, grafiki, projektowania
form użytkowych, opracowywania projektów technicznych,
Usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technik i technologii w budownictwie, Usługi w zakresie projektowania,
doradztwa i ekspertyz oraz prac badawczych dotyczących
środowiska naturalnego, Prowadzenie usługowych prac
badawczo-rozwojowych w zakresie nauk przyrodniczych
i nauk o ochronie naturalnego środowiska człowieka, Badania i analizy techniczne w zakresie hałasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza, wyciszania obiektów i urządzeń przemysłowych, konstrukcji dźwiękoszczelnych, dźwiękochłonnych
i dźwiękochłonno – izolacyjnych, zabezpieczeń wibroakustycznych i przeciwhałasowych, Analizy akustyczne, modelowanie rozkładu pola akustycznego w środowisku, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku,
opracowania ekofizjograficzne, przygotowywanie prognoz
o oddziaływaniach inwestycji na środowisko, ekspertyzy
inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie maszyn i urządzeń, doradztwo w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy i orzeczenia w ramach robót
budowlanych.
(210) 524521
(220) 2021 02 12
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Aspire
(510), (511) 19 Płyty betonowe barwione i w kolorze naturalnego betonu.
(210) 524537
(220) 2021 02 11
(731) HENRIKSEN JAKUB MARK, Czarny Las
(540) (znak słowny)
(540) Benny’s
(510), (511) 30 Sosy, Sos [jadalny], Sosy [przyprawy], Mięsne
sosy, Gotowe sosy, Sosy sałatkowe do żywności [sosy], Pasty warzywne [sosy], Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów.
524547
(220) 2021 02 12
PASIECZNA MARCELINA, PAWLIK JOANNA PIĘKNA
SPRAWA SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piękna Sprawa

(210)
(731)

Nr ZT16/2021

(531) 02.09.12, 13.03.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
44 Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi.
524578
(220) 2021 02 13
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMADERM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne,
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie,
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny,
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze,
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze,
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odci-
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ski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów,
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów
leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych,
Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych,
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne
do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe,
Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła
lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące
do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych, Mydła
dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające
(aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów
leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych
z brakiem kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących
dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia
języka, Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki
do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane prze
personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych,
Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy
przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
524580
(220) 2021 02 13
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMADERM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne,
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
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dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie,
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny,
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze,
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze,
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów,
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów
leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych,
Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych,
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne
do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe,
Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła
lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące
do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych, Mydła
dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające
(aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabra-
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zji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów
leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych
z brakiem kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących
dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia
języka, Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki
do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane prze
personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych,
Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy
przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego
i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych.
524581
(220) 2021 02 13
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMADERM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole
do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceu-

Nr ZT16/2021

tycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie,
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny,
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze,
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze,
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów,
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady
do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię
lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych,
Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy
do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów
farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna
do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy
diety, Syropy do celów medycznych, Mydła dezynfekujące,
Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu
wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże
elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych,
Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły
do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce
podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki
do czyszczenia uszu, Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane prze personel
medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych,
Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy przeciw
żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego
i za pośrednictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
(210) 524618
(220) 2021 02 15
(731) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(540) (znak słowny)
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(540) mrówka
(510), (511) 35 Marketing internetowy, Usługi w zakresie
informacji handlowych za pośrednictwem internetu, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę
towarów i usług, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych, Gromadzenie informacji handlowej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Usługi w zakresie prowadzenia sklepów, sprzedaży detalicznej, hurtowej i za pośrednictwem Internetu
z artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi,
artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo - telewizyjnym, wyrobami z metalu,
drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych
do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem, artykułami ogrodniczymi,
napojami bezalkoholowymi, Pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, 37 Usługi budowlane
w zakresie budownictwa ogólnego, 39 Transport, Magazynowanie, 41 Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 42 Doradztwo projektowe w zakresie budownictwa i aranżacji wnętrz, Zarządzanie
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji
wnętrz, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

524669
(220) 2021 02 15
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(znak słowno-graficzny)
FORMUŁA Hydro-Strong

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Kosmetyki do paznokci, Utwardzacze
do paznokci, Odżywka do paznokci, Serum pielęgnacyjne,
Serum do celów kosmetycznych, 5 Preparaty do pielęgnacji
paznokci do celów medycznych, Serum do celów medycznych, Serum przystosowane do medycznego użycia.
(210) 524751
(220) 2021 02 17
(731) Loewe IP Holding Ltd., Nicolaides Sea View City, CY
(540) (znak słowny)
(540) WE
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy
i środki transportu, Wagoniki do przewożenia dzieci, Wózki
transportowe, Pojazdy kierowane automatycznie, Drony, Pojazdy elektryczne, Samobieżny pojazd elektryczny, Pojazdy

35

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Części
i akcesoria do pojazdów, Sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, Pokrycia i budki
do dziecięcych wózków spacerowych, Poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, Pojazdy, Pasażerskie pojazdy
mechaniczne, Pojazdy dla niepełnosprawnych, Napędzane
elektrycznie wózki inwalidzkie umożliwiające pozycję stojącą, Skutery inwalidzkie, Wózki spacerowe dla zwierząt domowych, Samochody, Skutery, Skutery elektryczne, Rowery
elektryczne, Skutery nieelektryczne (pojazdy).
524793
(220) 2021 02 17
CENTRUM MEDYCZNE OLMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Olmedzik
(510), (511) 5 Aerozole chłodzące do celów medycznych,
Alkohol do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Antybiotyki dla ryb, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane
z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Barwniki chirurgiczne, Butle z tlenem, napełnione, przeznaczone
do celów medycznych, Cement chirurgiczny, Cukier mleczny
do celów medycznych [laktoza], Dekstryny do użytku farmaceutycznego, Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki na farmaceutyki sprzedawane bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne,
Kolagen do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceutycznych, Krople do oczu, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny
po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche
szampony, Lecznicze świece do masażu, Lecznicze szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki przeciwgorączkowe, Lubrykanty
do celów medycznych, Nasączone chusteczki lecznicze, Natłuszczony papier do celów medycznych, Nośniki uwalniające leki w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających
uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Odczynniki do użytku medycznego, Olejki do pielęgnacji skóry [leczniczej, Opłatki do leków do celów farmaceutycznych, Płynne opatrunki w sprayu, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Preparaty
do kąpieli do celów medycznych, Preparaty mentolowe
do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty mineralne
do celów medycznych, Preparaty paracetamolu do zastosowania doustnego, Preparaty paracetamolu do podawania
dożylnego, Preparaty paracetamolu o zmodyfikowanym
uwalnianiu, Preparaty radiofarmaceutyczne do celów diagnostycznych, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Środki na odciski, Szczepionki,
Szampony lecznicze, Tlen do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, Żele do masażu do celów medycznych, Amalgamaty
dentystyczne, Cement stomatologiczny, Bandaże do jamy
ustnej, Antyseptyczny płyn do płukania ust, Dentystyczne
materiały ścierne, Gazy do użytku dentystycznego, Gips dentystyczny, Gips do celów dentystycznych, Lak szczelinowy
do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Lakier dentystyczny, Płyny do płukania ust, Płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do płukania ust
do użytku medycznego, Płyny lecznicze do płukania ust, Stopy dentystyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczo(210)
(731)
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ne on-line w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów dezynfekujących, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny intymnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny powiek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny rąk, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny uszu,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji uszu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plastrów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opatrunków, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie leków, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie leków przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla kobiet, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie past do zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny jamy
ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków
do twarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków naturalnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
szczotek do masażu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gleukometrów, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie termometrów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
testów diagnostycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułu dezynfekujących, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów do higieny intymnej, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny powiek,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny
rąk, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny uszu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
do pielęgnacji uszu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
plastrów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opatrunków,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie w zakresie
leków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie leków przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla kobiet,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie past do zębów, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny jamy
ustnej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków
do twarzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szczotek
do masażu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych
dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
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sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
gleukometrów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie termometrów,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie testów diagnostycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek, 44 Usługi
medyczne, Usługi w zakresie prowadzenia przychodni klinik
medycznych, lecznic prywatnych, poradni i gabinetów, Usługi w zakresie udzielania porad i orzeczeń lekarskich wszystkich specjalności, Porady w zakresie farmakologii, Usługi
w zakresie diagnostyki medycznej i laboratoryjnej, Usługi
w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych, Usługi
w zakresie pielęgniarskiej opieki medycznej, Usługi położnicze, Porady psychologów, Ratownictwo medyczne, Pomoc
medyczna, Masaż, Masaż leczniczy, Muzykoterapia, Fizjoterapia, Fizykoterapia: Dentystyka i stomatologia, Usługi optyczne, Usługi w zakresie telemedycyny, Usługi domów dla rekonwalescentów, Usługi sanatoryjne, Usługi banków krwi,
Usługi wykonywania leków na zamówienie, Porady w zakresie farmakologii, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów,
Sporządzanie receptur w aptekach, Udzielanie informacji dotyczących medycyny, Udzielanie informacji dotyczących
przygotowywania i wydawania leków, Udzielanie informacji
farmaceutycznych, Udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, Usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne
związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze
świadczone przez apteki, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych,
Wydawanie środków farmaceutycznych, Udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej,
Wynajem urządzeń medycznych.
524795
(220) 2021 02 17
CENTRUM MEDYCZNE OLMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRA MEDYCZNE OLMED
(210)
(731)

(531) 24.13.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Aerozole chłodzące do celów medycznych,
Alkohol do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Antybiotyki dla ryb, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane
z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Barwniki chirurgiczne, Butle z tlenem, napełnione, przeznaczone
do celów medycznych, Cement chirurgiczny, Cukier mleczny
do celów medycznych [laktoza], Dekstryny do użytku farmaceutycznego, Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki do ce-
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lów farmaceutycznych, Kapsułki na farmaceutyki sprzedawane bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne,
Kolagen do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceutycznych, Krople do oczu, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny
po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche
szampony, Lecznicze świece do masażu, Lecznicze szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki przeciwgorączkowe, Lubrykanty
do celów medycznych, Nasączone chusteczki lecznicze, Natłuszczony papier do celów medycznych, Nośniki uwalniające leki w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających
uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Odczynniki do użytku medycznego, Olejki do pielęgnacji skóry [leczniczej, Opłatki do leków do celów farmaceutycznych, Płynne opatrunki w sprayu, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Preparaty
do kąpieli do celów medycznych, Preparaty mentolowe
do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty mineralne
do celów medycznych, Preparaty paracetamolu do zastosowania doustnego, Preparaty paracetamolu do podawania
dożylnego, Preparaty paracetamolu o zmodyfikowanym
uwalnianiu, Preparaty radiofarmaceutyczne do celów diagnostycznych, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Środki na odciski, Szczepionki,
Szampony lecznicze, Tlen do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, Żele do masażu do celów medycznych, Amalgamaty
dentystyczne, Cement stomatologiczny, Bandaże do jamy
ustnej, Antyseptyczny płyn do płukania ust, Dentystyczne
materiały ścierne, Gazy do użytku dentystycznego, Gips dentystyczny, Gips do celów dentystycznych, Lak szczelinowy
do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Lakier dentystyczny, Płyny do płukania ust, Płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do płukania ust
do użytku medycznego, Płyny lecznicze do płukania ust, Stopy dentystyczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów dezynfekujących, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny intymnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny powiek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny rąk, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny uszu,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji uszu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plastrów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie opatrunków, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie leków, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie leków przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla kobiet, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie past do zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do higieny jamy
ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków
do twarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków naturalnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
szczotek do masażu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
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artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gleukometrów, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie termometrów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
testów diagnostycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułu dezynfekujących, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów do higieny intymnej, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny powiek,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny
rąk, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny uszu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
do pielęgnacji uszu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
plastrów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opatrunków,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie w zakresie
leków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie leków przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla kobiet,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie past do zębów, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny jamy
ustnej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków
do twarzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szczotek
do masażu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów
pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych
dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
gleukometrów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie termometrów,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie testów diagnostycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie maseczek, 44 Usługi
medyczne, Usługi w zakresie prowadzenia przychodni klinik
medycznych, lecznic prywatnych, poradni i gabinetów, Usługi w zakresie udzielania porad i orzeczeń lekarskich wszystkich specjalności, Porady w zakresie farmakologii, Usługi
w zakresie diagnostyki medycznej i laboratoryjnej, Usługi
w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych, Usługi
w zakresie pielęgniarskiej opieki medycznej, Usługi położnicze, Porady psychologów, Ratownictwo medyczne, Pomoc
medyczna, Masaż, Masaż leczniczy, Muzykoterapia, Fizjoterapia, Fizykoterapia: Dentystyka i stomatologia, Usługi optyczne, Usługi w zakresie telemedycyny, Usługi domów dla rekonwalescentów, Usługi sanatoryjne, Usługi banków krwi,
Usługi wykonywania leków na zamówienie, Porady w zakresie farmakologii, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów,
Sporządzanie receptur w aptekach, Udzielanie informacji dotyczących medycyny, Udzielanie informacji dotyczących
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przygotowywania i wydawania leków, Udzielanie informacji
farmaceutycznych, Udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, Usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne
związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze
świadczone przez apteki, Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych,
Wydawanie środków farmaceutycznych, Udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej,
Wynajem urządzeń medycznych.
524872
(220) 2021 02 18
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Collaflex ONLY 1
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Suplementy diety, Mineralne suplementy diety, Preparaty
dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Mieszaniny farmaceutyczne odbudowujące tkankę stawów, Leki
pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu kostnego, Wyroby medyczne do pielęgnacji skóry, Leki wzmacniające, Preparaty medyczne wspomagające funkcjonowanie chrząstki
i kości.
524927
(220) 2021 02 18
GUGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rapaty
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 03.13.01, 03.13.02, 03.13.24
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Urządzenia do kopiowania, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do komunikacji, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia
i nośniki do przechowywania danych, Komputerowe bazy
danych, Oprogramowanie, Nośniki dźwięku, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Płyty
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winylowe, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Segregatory na płyty CD, Pokrowce na odtwarzacze płyt CD, Kasety
muzyczne, Kasety dźwiękowe, Kasety audio, Cyfrowe dyski
audio, Dyski holograficzne, Elektroniczne nośniki danych,
Dyskietki, Hologramy, Etui na płyty DVD, Etui na płyty kompaktowe, Etui na urządzenia do przechowywania muzyki,
Kasety wideo, Magnetofony, Kodowane karty upominkowe,
Nagrane dyski laserowe, Nagrania cyfrowe, Nośniki do danych, Nagrania dźwiękowe, Płyty DVD, Płyty gramofonowe,
Płyty holograficzne, Taśmy fonograficzne, 25 Nakrycia głowy,
Odzież, Obuwie, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Akcesoria na szyję, Bluzki, Bluzy dresowe, Chusty [odzież], Bokserki, Dresy ortalionowe, Dżinsy, Komplety koszulek i spodenek, Koszule, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki
z nadrukami, Bielizna, Skarpetki, T-shirty z krótkim rękawem,
Rękawiczki, Opaski przeciwpotne, Opaski na głowę, Paski tekstylne, Paski skórzane [odzież], Damskie luźne topy, Garnitury, Kombinezony, Kominiarki, Kombinezony piankowe, Kurtki,
Krótkie spodnie, Krawaty, Maski na oczy, Nauszniki [odzież],
Muszki, Odzież do spania, Odzież dziecięca, Ogrzewacze rąk
[odzież], Podkoszulki, 41 Impresariat artystyczny, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Tłumaczenia, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi wynajmu związane
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea,
Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Usługi w zakresie
gier wideo, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki,
Mastering płyt, Realizacja rozrywki na żywo, Usługi studia nagrań, Realizacja transmisji radiowych, Udostępnianie nagrań
muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Organizowanie
koncertów, Usługi festiwali muzycznych, Usługi rozrywkowe
świadczone przez muzyków.
(210) 524930
(220) 2021 02 19
(731) SMOLEŃSKA GRAŻYNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) TRAMPOWO
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, Usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, Doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
Usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej
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w zakresie przemysłu rolniczego, 44 Usługi rolnicze,
Doradztwo rolnicze, Wypożyczanie maszyn rolniczych,
Wypożyczanie urządzeń rolniczych, Usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Usługi doradcze
w zakresie upraw rolniczych, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem sprzętu rolniczego, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów
rolniczych i ogrodniczych, Udzielanie informacji na temat
usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, Usługi niszczenia chwastów, Chirurgia drzew, Hodowla zwierząt, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Wypożyczanie hodowlanych zwierząt gospodarskich, Projektowanie ogrodów i krajobrazów, Doradztwo w zakresie projektowania
krajobrazu, Rozpylanie środków ochrony roślin do celów
rolniczych, Rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, Usługi ogrodnicze, Usługi weterynaryjne, Weterynaryjne usługi doradcze, Tępienie szkodników
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, Usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, Usługi
informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie,
Wysiew nasion, Usługi doradcze w zakresie rolnictwa,
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania niechemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa, Udzielanie informacji związanych
ze stosowaniem nawozów, Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, Doradztwo z zakresu ogrodnictwa.
524946
(220) 2021 02 19
SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) ECCO
(510), (511) 1 Chemiczne środki pomocnicze dla budownictwa, a mianowicie dodatki do cementów, dodatki
do betonu i zapraw, kleje do płytek ceramicznych, masy
klejowo-szpachlowe, 2 Farby, farby bakteriobójcze, Impregnaty do drewna, farby podkładowe, wypełniające, farby
nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu farby emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie,
pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb,
preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla
budownictwa.
(210)
(731)

524948
(220) 2021 02 19
SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) PURO
(510), (511) 2 Farby, farby bakteriobójcze, impregnaty
do drewna, farby podkładowe, farby wypełniające, farby
nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie,
pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb,
preparaty zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla
budownictwa, 19 Tynki akrylowe i mineralne, siatki z włókna
szklanego jako zbrojenie tynków.
(210)
(731)

525007
(220) 2021 02 19
BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, Gaziantep, TR
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) baymed

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.13.25
(510), (511) 10 Fartuchy lekarskie, fartuchy pielęgniarskie,
fartuchy urologiczne, osłony angiograficzne, osłony anestezjologiczne, serwety do chirurgii ogólnej, osłony pediatryczne, osłony kardiologiczne, osłony ginekologiczne, położnicze i urologiczne, osłony neurologiczne, osłony okulistyczne,
zestawy opatrunkowe, zestawy szwów, zestawy dentystyczne, zestawy implantów, zestawy do chemioterapii, zestawy
do chirurgii plastycznej, zestawy cewników, zestawy weterynaryjne, fartuchy dla pacjentów, kombinezony do kolonoskopii, poszewki na nosze, prześcieradła, poszewki na poduszki, obrusy chirurgiczne, Ochraniacze, obuwie i skarpetki
ochronne, ręczniki medyczne, taśmy i opaski chirurgiczne,
opaski medyczne, Urządzenia i narzędzia chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne, Meble wykonane
specjalnie do celów medycznych, Sztuczne kończyny i protezy, Medyczne artykuły ortopedyczne: gorsety do celów
medycznych, buty ortopedyczne, bandaże elastyczne i podtrzymujące, bandaże gipsowe, Fartuchy chirurgiczne i sterylne prześcieradła chirurgiczne, Środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych, Prezerwatywy, Butelki dla
niemowląt, Smoczki dla niemowląt, Smoczki, Gryzaki dla
niemowląt, Bransoletki i pierścionki o działaniu leczniczym,
bransoletki i pierścionki przeciwreumatyczne.
(210) 525011
(220) 2021 02 22
(731) KRAWCZUN NATALIA MSG, Banino
(540) (znak słowny)
(540) MESO
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Usługi kateringowe, Oferowanie
żywności i napojów dla gości.
525012
(220) 2021 02 22
LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIVING
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży, Zarządzanie działalnością handlową, Reklama, Usługi sklepów internetowych
i sprzedaży on-line, hurtowej i detalicznej takich towarów
jak: artykuły wyposażenia wnętrz, dekoracje i akcesoria
do wnętrz, świece, dekoracje i akcesoria łazienkowe, dekoracje i akcesoria domowe, przybory i narzędzia kuchenne, naczynia stołowe, lampy i urządzenia oświetleniowe, tekstylia,
wyroby jubilerskie, odzież, meble, szkło dekoracyjne, dekora-

40

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

cje ścienne, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, grzejniki i urządzenia do ogrzewania,
dyfuzory powietrza, wyroby ze skóry.
525038
(220) 2021 02 22
DOXYCHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DoxyChain

(210)
(731)

(531) 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.08
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Interaktywne rozrywkowe oprogramowanie
komputerowe do gier wideo, Interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji i podróży, Kartridże [oprogramowanie] do użytku
z komputerami, Komputerowe oprogramowanie układowe, Komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej
[groupware], Komputerowe oprogramowanie narzędziowe
[do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych],
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów
komórkowych, Komputerowe oprogramowanie graficzne,
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji
danych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telewizji, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, Oprogramowanie, Nośniki danych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Magnetyczne nośniki danych zawierające nagrane
oprogramowanie, Komputery osobiste zawierające wspierane komputerowo oprogramowanie dotyczące żywienia,
Komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych,
Komputerowe oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, Komputerowe oprogramowanie użytkowe
do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie biometryczne, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie
biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne,
Oprogramowanie CAD-CAM, Oprogramowanie Business
Intelligence, Oprogramowanie bufora wydruku, Oprogramowanie blogów, Oprogramowanie BIOS [podstawowego
systemu wejścia-wyjścia], Oprogramowanie bioinformatyczne, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie
adaptacyjne, Oprogramowanie chroniące przed programami szpiegującymi, Oprogramowanie czytników kart, Oprogramowanie dla środowiska programistycznego, Oprogramowanie dla serwerów internetowych, Oprogramowanie
dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie dla nauczycieli, Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla dostawców rozwiązań cyfrowych
[DSP], Oprogramowanie dla bankowości, Oprogramowanie
diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, Oprogramowanie dekoderów, Oprogramowanie dla studentów,
Oprogramowanie do analizy twarzy, Oprogramowanie
do analizy mowy, Oprogramowanie do analizy danych
biznesowych, Oprogramowanie do animacji, Oprogramowanie do animacji trójwymiarowych, Oprogramowanie
do aplikacji komputerowych do gier, Oprogramowanie
do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do aplikacji
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i serwerów internetowych, Oprogramowanie do automatyzacji fabryki, Oprogramowanie do aranżowania transakcji
on-line, Oprogramowanie do automatyzacji dokumentów,
Oprogramowanie do automatów do gier zręcznościowych,
Oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, Oprogramowanie do automatyki domowej, Oprogramowanie
do automatycznego odkrywania procesów biznesowych
[ABPD], Oprogramowanie do budownictwa wodno-lądowego, Oprogramowanie do celów dozymetrii w dziedzinie radioterapii, Oprogramowanie do day tradingu, Oprogramowanie do desek rozdzielczych, Oprogramowanie
do diagramów, Oprogramowanie do eksploracji danych,
Oprogramowanie do elektronicznych systemów wspomagających proces kierowania, Oprogramowanie do fotointerpretacji obrazów satelitarnych, Aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do nurkowania, Urządzenia
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, Urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone
na nośnikach informacje i dane, Aparaty do nurkowania,
Przyrządy do nurkowania, 42 Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego
[blockchain], Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
525041
(220) 2021 02 22
KOPACZ MARCIN KANCELARIA DORADCY
RESTRUKTURYZACYJNEGO I SYNDYKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERABLONIE
(210)
(731)

(531)

26.01.08, 26.01.11, 26.01.12, 26.04.02, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Automatyczne urządzenia pomiarowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Urządzenia i instrumenty pomiarowe, Urządzenia
pomiarowe, Urządzenia pomiarowe do narzędzi, Gazometry
[urządzenia pomiarowe], Optyczne urządzenia pomiarowe,
Urządzenia pomiarowe zawartości, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń pomiarowych,
37 Serwis i naprawa urządzeń pomiarowych.
525052
(220) 2021 02 23
LITPAY.HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) CRYPTOPOS
(510), (511) 9 Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze kodowane, Sprzęt do szyfrowania, Urządzenia
do przechowywania danych, Urządzenia do szyfrowania
danych, Urządzenia z terminalem telematycznym, Sprzęt
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Przyrządy
szyfrujące, Urządzenia do gromadzenia danych, Urządzenia
do kodowania danych, Urządzenia do szyfrowania, Urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, Dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Elektroniczne bazy danych, Elektryczne i elektroniczne urządzenia
i przyrządy zabezpieczające, Automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, Automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, Bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, Elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Sprzęt
komputerowy do przetwarzania płatności elektronicznych
dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
Systemy do punktów sprzedaży [POS], Systemy elektronicznych terminali płatniczych [EPOS], Terminale do płatności
elektronicznych, Terminale POS, Urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych, Interfejsy komunikacyjne,
Aparatura interfejsowa do komputerów, Elektroniczne urządzenia do przeliczania walut, Sprzęt do przetwarzania danych, Terminale danych, Terminale do przetwarzania danych,
Urządzenia do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym,
Urządzenia do przetwarzania informacji, Urządzenia do wymiany danych, Urządzenia elektroniczne do przetwarzania
danych, Oprogramowanie do rozproszonego przechowywania cyfrowego, Oprogramowanie komputerowe do użytku
w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach
cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii, Oprogramowanie
do serwera wirtualnego, Oprogramowanie do kryptografii,
Oprogramowania do wykrywania ryzyka, Oprogramowanie
do analizy twarzy, Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie do inteligentnych umów,
Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie
do wykonywania płatności, Oprogramowanie użytkowe
do urządzeń komórkowych, Oprogramowanie zabezpieczające, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako
interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie
komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych,
Oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu
do baz danych, Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, Oprogramowanie komputerowe
do szyfrowania, Oprogramowanie komputerowe dotyczące
obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do wykrywania zagrożenia, Oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem
operacyjnym, Oprogramowanie do uzyskiwania dostępu
do treści, Oprogramowanie do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów danych, Oprogramowanie do handlu elektronicznego
i płatności elektronicznych, Interaktywne oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 36 Usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, Handel walutami i wymiana walut, Handel walutami on-line w czasie
rzeczywistym, Usługi kantorów, Usługi przelewu waluty wirtualnej, Usługi w zakresie wirtualnej waluty, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Transfery elektroniczne wirtualnych
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walut, Wymiana wirtualnej waluty, Dostarczanie informacji
dotyczących kursów wymiany walut, Prowadzenie transakcji
wymiany walut na rzecz osób trzecich, Skomputeryzowane
usługi finansowe dotyczące obrotu walutą obcą, Usługi finansowych baz danych związane z wymianą walut, Wymiana walut [kantory].
525429
(220) 2021 03 02
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SKIN PRO CARE AMARA
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne,
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie,
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny,
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze,
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze,
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów,
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady
do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki prze(210)
(731)
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czyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię
lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub
farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych,
Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym,
Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol
do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych,
Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów
farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata z ziół
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów
medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych,
Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy
do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne,
Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla
niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów
medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków,
Łyżki do leków, Maski stosowane przez personel medyczny,
Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia
do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom,
Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem
Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
525467
(220) 2021 03 03
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBURED

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne,
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
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farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno - farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lecznicze, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza (cukier
mlekowy), Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów
stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki
pomocnicze, Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony
do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła,
Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów
farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, środki farmaceutyczne na uspokojenie
nerwów, Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie
na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszania owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych,
Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust
do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady
do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię
lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub
farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych,
Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym,
Sulfonamidy jako leki, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych,
Tymol do celów farmaceutycznych, wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, wodorowęglan sodowy
do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów
farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata
z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety,
Syropy do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła
lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające do aerozoli, do celów
medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki
dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci,
Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka,
Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów medycznych,
Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane przez personel
medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych,
Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrzą-
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dy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy przeciw
żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego
i za pośrednictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych.
525473
(220) 2021 03 03
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBURED

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne,
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfum, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno - farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lecznicze, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza (cukier
mlekowy), Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów
stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki
pomocnicze, Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony
do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła,
Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów
farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie
nerwów, Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie
na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Pre-
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paraty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszania owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych,
Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust
do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady
do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię
lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub
farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych,
Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym,
Sulfonamidy jako leki, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych,
Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy
do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów
farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata
z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety,
Syropy do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła
lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające do aerozoli, do celów
medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki
dla niemowląt, prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci,
Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka,
Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów medycznych,
Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane przez personel
medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych,
Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy przeciw
żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego
i za pośrednictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych.
525475
(220) 2021 03 03
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA ZŁOTE CERAMIDY
(510), (511) 3 Kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, kosmetyki przeznaczone do mycia i pielęgnacji ciała i twarzy.
(210)
(731)

525476
(220) 2021 03 03
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBURED FORTE
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne,
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno - farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lecznicze, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza (cukier
mlekowy), Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów
stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki
pomocnicze, Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony
do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła,
Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów
farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie
nerwów, Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie
na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszania owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych,
Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust
do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady
do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię
lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub
farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych,
Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym,
Sulfonamidy jako leki, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych,
Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy
do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów
farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata

Nr ZT16/2021

z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety,
Syropy do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła
lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające do aerozoli, do celów
medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki
dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci,
Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka,
Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów medycznych,
Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane przez personel
medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych,
Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy przeciw
żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego
i za pośrednictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych.
525488
(220) 2021 03 03
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBURED FORTE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe,
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne,
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych,
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny,
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy: ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania,
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych,
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych,
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Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych,
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform,
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa,
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lecznicze, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza (cukier
mlekowy), Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów
stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki
pomocnicze, Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony
do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła,
Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów
farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie
nerwów, Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie
na odciski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszania owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych,
Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust
do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady
do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię
lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub
farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych,
Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym,
Sulfonamidy jako leki, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych,
Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy
do celów farmaceutycznych, Wodzian chloralu do celów
farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata
z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety,
Syropy do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła
lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające do aerozoli, do celów
medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki
dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli
czynności fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci,
Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka,
Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów medycznych,
Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane przez personel
medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych,
Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy przeciw
żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego
i za pośrednictwem Internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów
medycznych.

(210)
(731)
(540)
(540)
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525509
(220) 2021 03 03
JAKUBIAK MACIEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Ratusz w Krotoszynie - rok budowy 1689
KROTOSZYN

(531) 25.01.15, 05.07.02, 07.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie,
Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające.
(210)
(731)
(540)
(540)

525536
(220) 2021 03 04
KLUB SPORTOWY DIAMOND KIDS, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
Diamond KIDS

(531) 17.02.02, 17.02.04, 26.07.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej
i hurtowej odzieży, w tym odzieży sportowej i przyrządów
do ćwiczeń fizycznych, Usługi w zakresie promocji sportu
oraz rozpowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez
reklamowanie za pośrednictwem materiałów i artykułów reklamowych takich jak: wydawnictwa, plakaty, afisze, figurki,
chorągiewki, albumy, kalendarze, fotografie, różnego rodzaju
artykuły upominkowe z nadrukami o charakterze reklamowym, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama radiowa,
Reklama telewizyjna, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi w zakresie promowania imprez sportowych,
41 Usługi w zakresie edukacji, organizowanie i prowadzenia
warsztatów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów
w szczególności w zakresie edukacji i rozrywki, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych,
usługi prowadzenia działalności szkoleniowej we wszystkich
dziedzinach życia sportowego i rekreacyjnego, edukacja
w dziedzinie aktywności fizycznej, promocja kultury fizycznej
i sportu oraz aktywnego trybu życia, współdziałanie z władzami miasta w zakresie rozwoju sportu i kultury fizycznej, propagowanie profilaktyki prozdrowotnej, inicjowanie i wspieranie
działalności krajoznawczej oraz związanej z aktywnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży, usługi trenerskie, działalność
w zakresie sportu wyczynowego, działalność w zakresie sportu wspinaczkowego, organizowanie zawodów sportowych,
organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, organizo-
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525668
(220) 2021 03 07
TINTISONA BARBARA LA BOTTEGA DI BRI, Nieporęt
(znak słowno-graficzny)
la Bottega di Bri
KAWIARNIA KULTURALNA - NIEPORĘT 2021

wanie wakacyjnych obozów sportowych, Usługi w zakresie
organizowania gier, zabaw i konkursów sprawnościowych
i rozrywkowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych,
pływania, ćwiczeń na siłowni, Organizowanie imprez rozrywkowych: pikników, festynów, widowisk, przedstawień artystycznych, koncertów, dyskotek, dancingów, występów folklorystycznych, Organizowanie przyjęć i uroczystości okolicznościowych na zlecenie osób trzecich, Użytkowanie, obsługa
i wynajmowanie obiektów sportowych, sal gimnastycznych,
siłowni, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjno-rekreacyjnych, Wypożyczanie sprzętu sportowego, Usługi wydawnicze, usługi w zakresie publikowania książek, czasopism, katalogów, broszur, prospektów, folderów, plakatów, materiałów
dydaktycznych, usługi w zakresie wydawania i udostępniania
publikacji elektronicznych, usługi redakcyjne, usługi poligraficzne, produkcja nagrań audio i video, usługi fotograficzne,
prowadzenie agencji artystycznej i galerii, Organizacja wystaw
i targów.

(210)
(731)
(540)
(540)

525595
(220) 2021 03 05
BREWE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Koktajl Inwestycyjny
(510), (511) 41 Organizacja webinariów, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Kursy edukacyjne dotyczące finansów, Szkolenia związane z finansami,
Szkolenie personelu zajmującego się finansami, Usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, Kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
finansów, Zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie
finansów.

(531)

525600
(220) 2021 03 05
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Good Skin
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.15, 02.03.16, 02.03.23
(510), (511) 10 Urządzenia do prowadzenia zabiegów w zakresie poprawy wyglądu sylwetki człowieka.

(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

525667
(220) 2021 03 07
TINTISONA BARBARA LA BOTTEGA DI BRI, Nieporęt
(znak słowno-graficzny)
la Bottega di Bri KAWIARNIA KULTURALNA NIEPORĘT 2021

29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.07.01, 27.07.11,
01.17.11, 01.17.25, 11.03.04, 11.03.20, 26.01.01, 26.01.04,
26.01.13, 24.17.01
(510), (511) 35 Projektowanie logo reklamowych.

29.01.13, 27.07.01, 27.07.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
01.17.11, 01.17.25, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.16,
26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 24.17.01, 11.03.04
(510), (511) 35 Projektowanie logo reklamowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525677
(220) 2021 03 08
MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MED SHAPE

525695
(220) 2021 03 08
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark Vega Zuppa
(510), (511) 29 Zupy, Gotowe dania zawierające owoce lub
warzywa, Ekstrakty do zup, Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów, Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Pasty owocowe i warzywne, Gotowe produkty z warzyw,
Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty
soków warzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup, Mieszanki do zup, Mieszanki warzywne, Wstępnie ugotowana
zupa, Zupy błyskawiczne, Zupy (składniki do sporządzania
-), Zupy w proszku, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem,
Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone gotowe posiłki
składające się głównie z warzyw, 32 Napoje bezalkoholowe,
które można podawać na zimno lub jako przygotowanie
zupy, napoje warzywne, które można podawać na zimno lub
jako przygotowanie zupy, Napoje owocowe, które mogą być
podawane na zimno lub jako przygotowanie zupy, Mieszane napoje warzywno-owocowe, które mogą być podawane
na zimno lub jako przygotowanie zupy, Soki owocowe lub
warzywne, które można podawać na zimno lub jako przygotowanie zupy, Koktajle owocowe lub warzywne, które
(210)
(731)
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można podawać na zimno lub jako przygotowanie zupy,
Koncentraty do sporządzania napojów owocowych lub warzywnych, które można podawać na zimno lub jako przygotowanie zupy, Zagęszczone soki owocowe lub warzywne,
które można podawać na zimno lub jako przygotowanie
zupy, Skoncentrowany sok owocowy lub warzywny, które
można podawać na zimno lub jako przygotowanie zupy.
(210)
(731)
(540)
(540)

525739
(220) 2021 03 08
LE HOANG DUY, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ebene
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525779
(220) 2021 03 09
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) IRIFAX
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, przeciwbakteryjne, do leczenia zakażeń przewodu pokarmowego.
(210)
(731)

525807
(220) 2021 03 10
ZIMNOWODZKI MARIUSZ HOME EXPERTS MARIUSZ
ZIMNOWODZKI NIERUCHOMOŚCI, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME EXPERTS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 20 Meble.
(531)

(210) 525777
(220) 2021 03 09
(731) PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) (znak słowny)
(540) ROSULfan
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i nauki, Składniki chemiczne i niejonowe środki powierzchniowo czynne stosowane jako składniki detergentów,
produktów kosmetycznych oraz składniki powierzchniowo
czynne w środkach pomocniczych dla przemysłu takiego
jak agrochemikalia farb i lakierów, garbarskiego i środki pomocnicze dla przemysłu tekstylnego, płyny obróbki metali,
leków, klejów, domieszki do betonu, środki przeciw pieniące
dla przemysłu papierniczego, spożywczego i górniczego,
Emulgatory, detergenty, dyspergatory, flokulanty, plastyfikatory, tworzywa sztuczne w stanie surowym, dyspersje tworzyw sztucznych, surfaktanty, związki i preparaty chemiczne
do stosowania jako środki pomocnicze w różnych gałęziach
przemysłu, Dodatki chemiczne, Chemikalia przemysłowe,
Preparaty do konserwowania artykułów spożywczych i przemysłowych.
(210) 525778
(220) 2021 03 09
(731) PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) (znak słowny)
(540) SULFOROKAnol
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i nauki, Składniki chemiczne i niejonowe środki powierzchniowo czynne stosowane jako składniki detergentów,
produktów kosmetycznych oraz składniki powierzchniowo
czynne w środkach pomocniczych dla przemysłu takiego
jak agrochemikalia farb i lakierów, garbarskiego i środki pomocnicze dla przemysłu tekstylnego, płyny obróbki metali,
leków, klejów, domieszki do betonu, środki przeciw pieniące
dla przemysłu papierniczego, spożywczego i górniczego,
Emulgatory, detergenty, dyspergatory, flokulanty, plastyfikatory, tworzywa sztuczne w stanie surowym, dyspersje tworzyw sztucznych, surfaktanty, związki i preparaty chemiczne
do stosowania jako środki pomocnicze w różnych gałęziach
przemysłu, Dodatki chemiczne, Chemikalia przemysłowe,
Preparaty do konserwowania artykułów spożywczych i przemysłowych.

07.01.08, 07.01.24, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.12,
27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu
budynków, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości w zakresie
wynajmu budynków.
(210) 525811
(220) 2021 03 10
(731) LEWICKI MARCIN EGIN CONSULTING, Sianowo
(540) (znak słowny)
(540) ArtisHeat
(510), (511) 11 Grzejniki do centralnego ogrzewania, Instalacje grzewcze, Urządzenia do ogrzewania.
525812
(220) 2021 03 10
PRIME TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TALESTIME

(210)
(731)

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 16 Książki z obrazkami, Książki dla dzieci, 28 Projektory zabawkowe, Gry fabularne, Karty do gry.
(210) 525852
(220) 2021 03 10
(731) NAPIÓRKOWSKI ŁUKASZ STROER, Zgorzelec
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) STROER

(540) (znak słowny)
(540) AURODULOX
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Leki, Suplementy
diety.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.05.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Koparki, Koparki będące ruchomymi maszynami, Koparki do rowów, Koparki hydrauliczne, Koparki
jednoczerpakowe mechaniczne, Koparki jednonaczyniowe podsiębierne, Koparki [maszyny do prac ziemnych],
Koparki [maszyny do robót ziemnych], Koparki rowów,
Koparki zgarniakowe [maszyny do robót ziemnych], Ładowarki [maszyny], Ładowarki łopatowe [maszyny], Ładowarki [maszyny do robót ziemnych], Ładowarki na gąsienicach, Koparki (czerparki) [maszyny], Koparki (czerparki)
[maszyny do robót ziemnych], 8 Koparki do rowów [narzędzia ręczne], 12 Ładowarki [wózki widłowe], 37 Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja i naprawa silników,
Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych,
Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Konserwacja,
serwis, strojenie i naprawa silników, Naprawa elementów
silników, Naprawa filtrów do maszyn i silników, Naprawa
i konserwacja automatycznych skrzyni biegów, Naprawa
i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów,
Naprawa i konserwacja maszyn do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg, Naprawa
i konserwacja maszyn rolniczych, Naprawa i konserwacja
pojazdów mechanicznych i silników do nich, Naprawa
i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do załadunku-rozładunku,
Naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego.
(210)
(731)
(540)
(540)

525866
(220) 2021 03 10
PYDT MICHAŁ PSIASTKI GROUP, Opole
(znak słowno-graficzny)
Psiastki.pl

(531) 03.06.25, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13, 02.09.22
(510), (511) 31 Karma dla psów, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Kości dla psów, Kości do żucia dla psów,
Możliwe do strawienia kości do żucia dla psów, Preparaty
spożywcze dla psów, Przysmaki dla psów [jadalne].
(210)
(731)

525867
(220) 2021 03 10
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT16/2021

525876
(220) 2021 03 10
OLX Global B.V., Amsterdam, NL
(znak słowno-graficzny)
OTOMOTO Wszystko na temat

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje oprogramowania komputerowego
na smartfony i urządzenia mobilne, Urządzenia i przyrządy
fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, Oprogramowanie do pobrania (w tym oprogramowanie do smartfonów
i urządzeń mobilnych) w dziedzinie platform reklamowych,
marketingowych i platform do porównywania cen, spersonalizowanych treści i komunikacji elektronicznej, analizy
danych, w tym porównania cen, analiz i wywiadowni dotyczących zachowania użytkowników, Urządzenia i przyrządy
do nagrywania, transmisji, nadawania, odbioru, przechowywania, wyświetlania lub odtwarzania dźwięku, obrazów
i danych, Komputery, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, sprzęt komputerowy, urządzenia
elektroniczne, mianowicie urządzenia do nagrywania, transmisji, nadawania, przechowywania, wyświetlania, odbioru
i odtwarzania oraz sprzęt do przetwarzania danych, Multimedialne urządzenia do komunikacji, nagrywania, transmisji, nadawania, przechowywania, wyświetlania, odbioru
i odtwarzania, sprzęt do przetwarzania danych, Publikacje
elektroniczne, 35 Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Ogłoszenia drobne, Udostępnianie platformy handlowej
on-line, Udostępnianie przeszukiwalnej internetowej bazy
danych zawierającej oferty zatrudnienia, Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej oprogramowania komputerowego
i sprzętu komputerowego, Usługi reklamowe, promocyjne
i agencyjne, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usługi
marketingu e-mailowego, Usługi marketingowe internetowego, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi komercyjno - gospodarcze, Usługi zarządzania relacjami z klientem, Usługi
księgowe, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne,
wszystkie związane z biznesem i zarządzaniem biznesem,
usługami zarządzania relacjami z klientami, Biznesowe usługi analityczne, Analiza danych biznesowych, w tym analizy
i wywiadownie dotyczące zachowania użytkowników, Badania rynkowe, Wystawianie rachunków, Usługi reklamowe
i marketingowe, Usługi doradcze, informacyjne, konsultacyjne i zarządcze w zakresie subskrypcji i subskrybentów, Organizowanie i przeprowadzanie targów handlowych i wystaw
handlowych, Administrowanie działalnością gospodarczą
i usługi w zakresie czynności biurowych, a mianowicie przechowywanie danych (inne niż fizyczne), Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, Udostępnianie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących wszystkich wyżej wymienionych usług, 36 Usługi finansowe, monetarne
i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 42 Udostępnianie oprogramowania
nie do pobrania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Wyna-
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jem komputerów, Instalacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego, Usługi w zakresie programowania i projektowania komputerów, Wszystkie usługi w tej klasie dotyczące
komputerów, urządzeń i sprzętu komputerowego, programowania komputerów i projektowania komputerów, Projektowanie graficzne, w tym projektowanie, rysowanie i pisanie
na zlecenie w celu tworzenia stron internetowych, Tworzenie
i utrzymywanie witryn internetowych, Hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, Usługi informacyjne dotyczące komputerów, rozwijania systemów komputerowych
i technologii informacyjnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

525877
(220) 2021 03 10
SCHIFFER HUBERT HS GROUP, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
SAD & OGRÓD POLSKIE OWOCE

(531)

05.07.23, 24.17.25, 26.04.01, 26.04.11, 26.04.15, 26.04.22,
26.03.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 29 Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 30 Przeciery warzywne [sosy], 32 Napoje owocowe
i soki owocowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe,
Soki warzywne [napoje], Warzywne napoje typu smoothie.
(210) 525894
(220) 2021 03 10
(731) Kofola ČeskoSlovensko a.s., Ostrawa, CZ
(540) (znak słowny)
(540) TARGA FLORIO
(510), (511) 32 Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje z soków owoców, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane
napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe wyciągi
z owoców, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki, Woda
mineralna [napoje], Syropy i inne preparaty bezalkoholowe
do sporządzania napojów, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Sorbety [napoje], Woda sodowa, Soki warzywne [napoje], Cydr bezalkoholowy, Bezalkoholowe napoje gazowane.
(210) 525941
(220) 2021 03 11
(731) GOŁASZEWSKI MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) System Prognozowania R.E.A.L.
(510), (511) 35 Audyt finansowy, analizy kosztów, badanie
biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 45 Usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, audyty zgodności z przepisami.
(210) 525945
(220) 2021 03 11
(731) GOŁASZEWSKI MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) System P.O.P. 365
(510), (511) 35 Audyt finansowy, analizy kosztów, badanie
biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 45 Usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, audyty zgodności z przepisami.
(210)
(731)
(540)
(540)

525950
(220) 2021 03 11
TELEPIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
telepin

(531) 03.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu
usług telekomunikacyjnych, Gromadzenie, na rzecz innych
osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, Usługi prowadzenia punktów sprzedaży urządzeń
i przyrządów z zakresu telekomunikacji, Usługi udostępniania powierzchni reklamowej na kartach, Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów:
karty telefoniczne, przedpłacone karty telefoniczne, kodowane magnetycznie, kodowane karty telefoniczne, telefony,
telefony internetowe, telefony bezprzewodowe, telefony
komórkowe, telefony cyfrowe, telefony stacjonarne, gniazda telefoniczne, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne,
automaty telefoniczne, sekretarki automatyczne, fotokopiarki, maszyny do fotokopiowania, złącza do telefonów,
baterie do telefonów, paski do telefonów komórkowych,
ładowarki do telefonów komórkowych, klawiatury do telefonów komórkowych, zestawy słuchawkowe do telefonów,
urządzenia do telefonii bezprzewodowej, baterie do telefonów komórkowych, uchwyty samochodowe do telefonów,
sprzęt do telefonii komputerowej, kable do przedłużaczy
telefonicznych, słuchawki do aparatów telefonicznych, oprogramowanie do przetwarzania danych do przetwarzania
tekstu, urządzenia do przetwarzania sygnałów, urządzenia
do przetwarzania dźwięku, urządzenia do przetwarzania
danych, sprzęt do przetwarzania danych, nagrywarki do filmów, urządzenia do nagrywania, urządzenia do nagrywania
audio, czyste dyski do nagrywania, urządzenia do nagrywania filmów, urządzenia do nagrywania obrazów, anteny, anteny do sieci telekomunikacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525952
(220) 2021 03 11
POMYKAJ SYLWIA LIFEONE, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
LiFeONE

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.

50
(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
525964
(220) 2021 03 11
CUGIER ALINA ZPH CERAMEX, Wilkowo Polskie
(znak słowno-graficzny)
CER

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Koperty, kartki okolicznościowe, pudelka
z papieru lub kartonu, 19 Formy odlewnicze niemetalowe,
21 Figurki i statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, 35 Usługi w zakresie: sprzedaż detaliczna i hurtowa,
wyrobów dekoracyjnych z ceramiki i szkła, wyrobów z papieru i tektury: kopert, pudelek i kartek okolicznościowych,
40 Druk materiałów, 42 Projektowanie form, projektowanie
graficzne: materiałów do druku, kart okolicznościowych
i grafiki do Internetu.
(210)
(731)
(540)
(540)

525966
(220) 2021 03 12
POLSKIE CENTRUM MEDIACJI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
POLSKIE CENTRUM MEDIACJI 2000

(531)

02.07.23, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.17, 26.01.18,
26.01.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 Mediacje.

(210)
(731)
(540)
(540)

525969
(220) 2021 03 11
ORŁOWSKI RADOSŁAW, Białystok
(znak słowno-graficzny)
BIAŁYSTOK GHETTO UNDERGROUND

(531) 26.13.25, 27.05.01, 26.04.06, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 41 Adaptacja i montaż kinematograficzny, Dystrybucja filmów, edycja nagrań audio i wideo, Fotografia,
Fotografia portretowa, Impresariat artystyczny, impresariat
teatralny, Imprezy kulturalne, imprezy taneczne, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Komponowanie

Nr ZT16/2021

muzyki dla osób trzecich, Komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, Koncerty, musicale na żywo,
Koncerty, musicale on-line, Koncerty, musicale za pośrednictwem radia, Koncerty, musicale w telewizji, Musicale,
koncerty na żywo i on-line, Mastering i komponowanie
muzyki, Montaż i nagrywanie filmów wideo, produkcje filmowe, Nagrywanie i montaż teledysków, filmów, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Muzyczne widowiska
sceniczne odgrywane w przestrzeniach przeznaczonych
do występów, Obsługa, montaż zdjęć i filmów, Obsługa
koncertów, spektakli, widowisk, Organizacja przedstawień,
koncertów, musicali, spektakli, widowisk scenicznych, wydarzeń, Pisanie i publikowanie tekstów utworów, pisanie
piosenek, Pisanie scenariuszy klipów, pisanie scenariuszy
występów scenicznych, musicali, przedstawień, Prezentacja koncertów, musicali, spektakli, Promocja koncertów,
musicali, spektakli, Produkcja spektakli, koncertów, musicali,
widowisk, przedstawień, Produkcja nagrań muzycznych,
przedstawień teatralnych, sztuk scenicznych, widowisk teatralnych i musicali, Produkcja, reżyserowanie i prezentacja
musicali, spektakli i koncertów, Pokazy wcześniej nagranych i przygotowanych spektakli i koncertów on-line, Prezentacja koncertów muzycznych i dzieł na żywo, Produkcja
i mastering ścieżek dźwiękowych i muzycznych, Produkcja
i mastering dzieł muzycznych w studio nagrań, Produkcja
i prezentacja muzycznych filmów wideo i klipów w internecie, zapis i dystrybucja na dyskach i nośnikach, Produkcja
nagrań audio i wideo, nagrań dźwiękowych i obrazu, audiowizualnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja
pokazów rozrywkowych obejmująca występy zespołu instrumentalistów i wokalistów, Produkcja prezentacji audio
wizualnych i pokazów scenicznych, Produkcja przedstawień, sztuk scenicznych, widowisk, spektakli muzycznych,
koncertów i musicali, Prowadzenie imprez muzycznych, festiwali, musicali, pokazów muzycznych, spektakli muzyczno
teatralnych, Rozrywka w postaci koncertów, spektakli muzyczno teatralnych, musicali, Realizowanie nagrań audiowizualnych, Reżyserowanie i wystawianie przedstawień muzycznych, spektakli, sztuk i widowisk muzyczno teatralnych.
musicali festiwali na żywo i on-line, Udostępnianie publikacji muzycznych, klipów i koncertów on-line, Udostępnianie
rozrywki w postaci klipów filmowych on-line, Udzielanie
informacji dotyczących koncertów, wydarzeń muzycznych,
musicali i spektakli muzyczno teatralnych i festiwali w których uczestniczy zespół, Usługi koncertów instrumentalno
wokalnych, musicali, spektakli muzyczno teatralnych, Usługi produkcji i przedstawień koncertów, musicali, spektakli
muzycznych, Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi w zakresie przedstawień na żywo i on-line, Usługi pisania piosenek i tekstów do muzyki, Usługi
produkcji filmowej wideo do klipów, produkcji muzycznej,
Usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi rozrywkowe świadczone przez
zespół muzyków, wokalistów, instrumentalistów i aktorów,
Usługi rozrywkowe udostępnianie na żywo i on-line, Usługi
rozrywkowe w postaci występów wokalnych i instrumentalnych i teatralnych zespołu muzycznego i musicalowego,
Usługi rozrywkowe w postaci koncertów, spektakli muzyczno teatralnych i musicali, Usługi studia nagrań, sali do prób,
studia nagrań dźwiękowych i filmowych, wideo, Usługi
teatralne, musicalowe, muzyczno teatralne, Usługi w zakresie produkcji muzycznej, komponowania muzyki, w studiu
nagrań, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, produkcji audio i filmów wideo, Usługi w zakresie organizowania
i produkcji widowisk kulturalnych i muzycznych, Usługi
związane z wystawianiem sztuki, Widowiska muzyczne i teatralne na żywo i on-line, Wystawianie musicali na żywo,
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Wystawianie musicali on-line, Występy muzyczne i teatralne na żywo i on-line, Występy grup muzycznych, występy zespołu na żywo i on-line, Występy muzyczne zespołu
rockowego, Wystawianie musicali i koncertów na żywo
i on-line, Zapewnienie muzyki i rozrywki na żywo, Zapewnienie muzyki i rozrywki on-line, Zarządzanie koncertami
i zespołem, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli, musicali i koncertów, Zapewnianie obiektu i sprzętu do nagrań
studyjnych, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli, koncertów, musicali, przedstawień i występów muzycznych.
526013
(220) 2021 03 12
TREND GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECO STORAGE
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526028
(220) 2021 03 14
AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGROCHELAT AminoWerva
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 19.03.01, 27.05.01, 19.07.25
(510), (511) 21 Pojemniki, słoiki, puszki, termosy do przechowywania żywności oraz napojów, Wyroby ze szkła: butelki,
pojemniki, słoje, dzbanki, pudełka, naczynia, wazony, donice,
Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Karafki ze szkła, Wyroby szklane nie ujęte w innych klasach, Szkło
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane ze szkła,
zawarte w tej klasie, Świeczniki, podstawki do świeczek
i podgrzewaczy, stroiki do świec, Ozdoby ze szkła, Szklane
naczynia żaroodporne, Czajniki nieelektryczne.
526027
(220) 2021 03 14
AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGROCHELAT
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz do liści
stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, Nawóz naturalny, Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy biologiczne, Nawozy chemiczne, Nawozy do roślin, Nawozy do roślin
doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy mineralne, Nawozy mieszane, Nawozy potasowe, Nawozy organiczne, Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nieorganiczne nawozy,
Odżywki dla roślin, Biostymulatory roślin, Biologiczne nawozy azotowe, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin, Produkty mineralne do użytku w hodowli
roślin.
526031
(220) 2021 03 14
AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowny)
(540) AS Phosphobor
(510), (511) 1 Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz do liści
stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, Nawóz naturalny, Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy biologiczne, Nawozy chemiczne, Nawozy do roślin, Nawozy do roślin
doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy mineralne, Nawozy mieszane, Nawozy potasowe, Nawozy organiczne, Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nieorganiczne nawozy,
Odżywki dla roślin, Biostymulatory roślin, Biologiczne nawozy azotowe, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin, Produkty mineralne do użytku w hodowli
roślin, Fosforan w formie ciekłej do stosowania na liściach
rolniczych roślin uprawnych, Nawóz w formie stałej.
(210)
(731)

526095
(220) 2021 03 15
AKADEMIA BEZPIECZNEJ NAUKI I TECHNIKI JAZDY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prawko. prawko.plus
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, Nawóz
naturalny, Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy biologiczne,
Nawozy chemiczne, Nawozy do roślin, Nawozy do roślin doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy mineralne, Nawozy
mieszane, Nawozy potasowe, Nawozy organiczne, Nawozy
zawierające azot i magnez (Mg), Nieorganiczne nawozy, Odżywki dla roślin, Biostymulatory roślin, Biologiczne nawozy
azotowe, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin, Produkty mineralne do użytku w hodowli roślin.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.13.09, 24.13.14
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 Usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów, Usługi
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edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, Nauka jazdy, Usługi
szkół jazdy.
526102
(220) 2021 03 16
CERTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTUM
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 36 Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Gwarancje ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia.
526105
(220) 2021 03 15
VIVASANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIVASANIT HOME
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIVASANIT home
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa
majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, zarządzanie i pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, administrowanie nieruchomościami,
prowadzenie agencji nieruchomości oraz agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości,
ściąganie czynszów, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
37 Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania,
39 Magazynowanie, przewóz samochodami ciężarowymi,
przewożenie ładunków, transport samochodowy, składowanie towarów, składowanie.
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z planowaniem biznesowym, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, 45 Usługi doradcze
związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne],
Usługi informacji prawnej, Mediacja [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące nabywania własności
intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków
towarowych, Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne
w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych
z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej,
Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi,
kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, Usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi
prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych
i muzycznych, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem
praw do transmisji, Usługi prawne związane z tworzeniem
i rejestracją firm, Usługi prawne związane z zarządzaniem
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne związane
z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi,
Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń
społecznych, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi
w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie pomocy
prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Doradztwo
prawne.
526143
(220) 2021 03 16
ŁUCZYWEK ANNA, DUSZYŃSKI RAFAŁ MLECZNA
DROGA - MANUFAKTURA SERÓW SPÓŁKA CYWILNA,
Wąwolnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLECZNA DROGA

(210)
(731)

526142
(220) 2021 03 16
PLEWIŃSKI MICHAŁ KANCELARIA PRAWNA
PROSTO O PRAWIE, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prosto o Prawie
(210)
(731)

(531)
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku

01.01.05, 06.07.04, 06.07.08, 06.07.25, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mleko i produkty mleczne, Sery, jogurty,
masło, kefir, maślanka, mleko, twarogi, śmietana, 35 Usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej
produktów mleczarskich, usługi w zakresie sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji produktów mlecznych, Usługi marketingowe,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży produktów
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mleczarskich, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż produktów mleczarskich.
526144
(220) 2021 03 16
ŁUCZYWEK ANNA, DUSZYŃSKI RAFAŁ MLECZNA
DROGA - MANUFAKTURA SERÓW SPÓŁKA CYWILNA,
Wąwolnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLECZNA DROGA

(210)
(731)
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(531)

01.01.05, 06.07.08, 06.07.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mleko i produkty mleczne, Sery, jogurty, masło,
kefir, maślanka, mleko, twarogi, śmietana, 35 Usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów mleczarskich, usługi w zakresie sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony
internetowej lub używając środków telekomunikacji produktów mlecznych, Usługi marketingowe, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży produktów mleczarskich, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, Organizacja
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, Usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, Pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż produktów mleczarskich.
526148
(220) 2021 03 16
ŁUCZYWEK ANNA, DUSZYŃSKI RAFAŁ MLECZNA
DROGA - MANUFAKTURA SERÓW SPÓŁKA CYWILNA,
Wąwolnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLECZNA DROGA
(210)
(731)

(531)

01.01.05, 06.07.08, 06.07.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mleko i produkty mleczne, Sery, jogurty,
masło, kefir, maślanka, mleko, twarogi, śmietana, 35 Usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej
produktów mleczarskich, usługi w zakresie sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji produktów mlecznych, Usługi marketingowe,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży produktów
mleczarskich, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż produktów mleczarskich.
526147
(220) 2021 03 16
ŁUCZYWEK ANNA, DUSZYŃSKI RAFAŁ MLECZNA
DROGA - MANUFAKTURA SERÓW SPÓŁKA CYWILNA,
Wąwolnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLECZNA DROGA
(210)
(731)

(531)

01.01.05, 06.07.08, 06.07.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
27.05.01
(510), (511) 29 Mleko i produkty mleczne, Sery, jogurty, masło,
kefir, maślanka, mleko, twarogi, śmietana, 35 Usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów mleczarskich, usługi w zakresie sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony
internetowej lub używając środków telekomunikacji produktów mlecznych, Usługi marketingowe, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży produktów mleczarskich, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, Organizacja
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, Usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, Pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż produktów mleczarskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

526151
(220) 2021 03 16
MORAWSKI PAWEŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Onkomedica
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(531) 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Usługi medyczne, Ośrodki zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Kliniki
medyczne, Opieka pielęgniarska, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Profesjonalne doradztwo
w zakresie zdrowia, Badania medyczne, Usługi w zakresie
badań lekarskich, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Usługi
poradnictwa medycznego, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne.
(210) 526153
(220) 2021 03 16
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) (znak słowny)
(540) Cedrob z Kurnej Półki
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso drobiowe,
wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, Kiełbasy, Wędliny, Wędliny drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, Przetworzone produkty mięsne, Tuszki drobiowe, Tusze wieprzowe, wołowe, potrawy mięsne gotowane, Pasty mięsne
(w tym pasztety, smalec), Przekąski na bazie mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa, Wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego,
wieprzowego, wołowego oraz z dziczyzny, Podroby drobiowe, Konserwy drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, Buliony drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny,
Jaja jadalne, Jaja w proszku, Przetwory jajczarskie - sałatki
z jajek, Pasty jajeczne, Dziczyzna i przetwory z dziczyzny,
Produkty mięsne mrożone, Przetwory mięsno - warzywne, Mrożonki mięsno - warzywne, 35 Reklama i marketing,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, Udostępnianie
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów,
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez
Internet, Publikowanie tekstów reklamowych i ogłoszeń,
Produkcja reklam, Wynajem powierzchni reklamowej
i materiałów reklamowych, Dystrybucja tekstów reklamowych, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Usługi sprzedaży różnych towarów w celach promocyjnych
za pośrednictwem portalu internetowego, Organizacja
wystaw i pokazów w celach reklamowych, Prowadzenie
sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych,
sprzedaż wysyłkowa oraz sprzedaż następujących towarów: mięso i wyroby mięsne, mięso drobiowe, wieprzowe,
wołowe, z dziczyzny, kiełbasy, wędliny, wędliny drobiowe,
wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, przetworzone produkty
mięsne, tuszki drobiowe, tusze wieprzowe, wołowe, potrawy mięsne gotowane, pasty mięsne (w tym pasztety,
smalec), przekąski na bazie mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe posiłki z mięsa, wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego, wieprzowego,
wołowego oraz z dziczyzny, podroby drobiowe, konserwy drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, buliony
drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, jaja jadalne,
jaja w proszku, przetwory jajczarskie - sałatki z jajek, pasty jajeczne, dziczyzna i przetwory z dziczyzny, produkty
mięsne mrożone, przetwory mięsno - warzywne, mrożonki mięsno - warzywne.
(210)
(731)

526187
(220) 2021 03 17
QUANTUM ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jędrzejów

Nr ZT16/2021

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SeKUNDA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Usługi reklamowe,
Wynajem miejsca na ogłoszenia reklamowe, Organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży pamiątek i upominków, Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach oraz za pośrednictwem strony internetowej: artykułów spożywczych, napojów alkoholowych
i bezalkoholowych, kosmetyków, odzieży i obuwia dla dzieci
i dorosłych, galanterii i biżuterii, gier, zabawek, artykułów wyposażenia wnętrz, sprzętu RTV i AGD, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów i usług telekomunikacyjnych,
36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Wynajmowanie nieruchomości oraz części powierzchni nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności handlowej
i usługowej, Doradztwo w zakresie sporządzania umów najmu i dzierżawy, Usługi sporządzania umów kupna - sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, Usługi bankomatów
i wpłatomatów, 43 Usługi wynajmowania sal na sympozja
i konferencje, Usługi kawiarni, stołówek, Usługi restauracyjne
i barowe, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Usługi cateringowe.
526193
(220) 2021 03 16
BESTMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAJONEZ BRACKI
(510), (511) 30 Majonezy, 35 Agencje importowo-eksportowe, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej i handlowej, Doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, Informacja handlowa, Informacja
o działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, Organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama oraz jej prowadzenie za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama ogłoszeniowa, Zarządzanie zbiorami
informatycznymi.
(210)
(731)

526207
(220) 2021 03 17
GIGI CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) GIGI Cukiernia
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chleb
i bułki, Chleb razowy, Chleb wielozbożowy, Chleb o niskiej zawartości soli, Chleb z przyprawami, Chleb z rodzynkami, Chleb
żytni, Cienkie paluszki chlebowe, Grube paluszki chlebowe,
Nadziewany chleb, Paluszki chlebowe, Przekąski składające się
głównie z chleba, Świeży chleb, Tosty z chleba, Angielskie muffiny, Babeczki, Bagietki, Bajgle, Bułeczki, Bułeczki słodkie, Bułeczki
chrupkie, Bułka maślana [brioszka] z dżemem, Bułki, Bułki chrupiące, Bułki nadziewane, Bułki z nadzieniem, Chrupiące pieczywo, Ciastka herbaciane, Ciastka owsiane spożywcze, Drożdżowe
bułeczki, Duże miękkie bułki, Herbatniki owsiane spożywcze,
Miękkie bułeczki, Nadziewane kanapki, Pieczywa chrupkie,
Pieczywo owocowe, Przekąski z pieczywa chrupkiego, Słodkie
(210)
(731)

Nr ZT16/2021
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bułeczki, Tosty, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), Ciasto
biszkoptowe, Nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, Torty Pawłowej o smaku orzechów laskowych, Torty Pawłowej z orzechami laskowymi, Torty truskawkowe, Bezy,
Brioszki (drożdżowe bułeczki), Brownie [ciastka czekoladowe],
Bułeczki z kremem, Bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta czekoladowe wykonane
z czekoladowego biszkoptu, Ciasta na bazie pomarańczy, Ciasta
[słodkie lub słone], Ciasta w polewie czekoladowej, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta z dyni, Ciasta z kremem, Ciasta
z kremem [cream pie], Ciasta z melasą, Ciasteczka, Ciasteczka
maślane, Ciasteczka migdałowe, Ciastka, Ciastka czekoladowe,
Ciastka migdałowe, Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, Ciasto migdałowe, Ciasto
na bazie jaj, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto śliwkowe, Crème
brûlée [przypalony krem], Czekoladowe wafle karmelowe,
Eklerki, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Kawałki ciast, Kruche ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, Kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą,
Kruche ciastka maślane w polewie o smaku czekoladowym,
Kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, Kruche ciasto,
Lukrowane biszkopty, Lukrowane ciasta z owocami, Lukrowane
ciasto, Magdalenki, Makaroniki (ciastka), Makaroniki kokosowe,
Makaroniki [wyroby cukiernicze], Mrożone wyroby piekarnicze,
Naleśniki [cienkie], Napoleonki, Pączki, Pasty czekoladowe, Pierniczki, Piernik, Placki, Placki z borówkami, Placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, Podłużne biszkopty [ciastka], Przekąski w postaci ciast owocowych, Quiche, Quiche [tarty], Rogaliki, Rurki
waflowe [ciastka], Sernik, Serniki, Słodkie bułeczki typu muffin,
Słodkie drożdżowe bułki duńskie, Szarlotka, Tarty, Tarty jajeczne, Świeże placki [ciasta], Tarty (słodkie lub słone), Tarty z jabłkami, Tarty (z owocami), Tarty z polewą, Wiedeńskie wypieki,
Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie
z makiem, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze
z mąki, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, Wyroby
piekarnicze zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające
kremy, Lody, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
Jogurt mrożony [lody spożywcze], Jadalne lody owocowe, Lody
bez mleka, Lody mleczne, Lody mleczne [lody], Lody aromatyzowane alkoholem, Lody na bazie jogurtu [lody jako główny
składnik], Lody na patyku, Lody o smaku czekoladowym, Lody
owocowe, Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne [sorbety], Lody z owocami, Lody
zawierające czekoladę, Wegańskie lody, Sorbety [wodne lody],
Sorbety [lody wodne], Sorbety [lody], Owocowe lody, Napoje
na bazie kawy zawierające lody (affogato), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dekorowanie ciast, Dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnia, Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami,
Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje
oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące wykwintne
artykuły spożywcze, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Usługi barów
kawowych, Usługi barów z sokami, Usługi kawiarni, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
Usługi restauracji fast-food.
(210)
(731)

526211
(220) 2021 03 17
MEDIKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDIKAR

(531)

02.01.16, 26.04.04, 26.04.12, 26.04.14, 26.01.14, 29.01.12,
27.05.01
(510), (511) 44 Rehabilitacja, Prywatna klinika, Masaże, Fizjoterapia, Pielęgniarska opieka medyczna.
526226
(220) 2021 03 17
BUD-INVEST ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) BUD-INVEST ENERGY
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, Aparatura i urządzenia do sterowania
przepływu energii elektrycznej, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie urządzeń fotowoltaicznych
do wytwarzania energii elektrycznej, komponentów elektrycznych i elektronicznych, aparatury i urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatury
i urządzeń do kontrolowania elektryczności, aparatury i urządzeń do sterowania przepływem energii elektrycznej.
(210)
(731)

(210) 526238
(220) 2021 03 18
(731) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PROSTROLANE
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Lekarstwa, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Enzymy do celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Mieszaniny farmaceutyczne, Płyny
do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do leczenia
zaburzeń układu hormonalnego, Preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób układu hormonalnego, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu hormonalnego, Peptydy syntetyczne do celów farmaceutycznych,
Kwasy do celów farmaceutycznych, Biologiczne preparaty
do celów medycznych, Enzymy do celów medycznych, Enzymy do użytku medycznego lub weterynaryjnego, Komórki
do celów medycznych, Płyny medyczne do skóry, Preparaty
aminokwasowe do użytku medycznego, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji skóry do celów
medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Środki stabilizujące naczynia
włosowate do celów medycznych, Strzykawki napełnione
preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych,
Środki pobudzające wzrost włosów, Aminokwasy do celów
medycznych, Preparaty aminokwasowe do użytku farmaceutycznego, Białka regulacyjne do użytku medycznego,
Białko osocza ludzkiego, Preparaty higieniczne do celów
medycznych, Preparaty higieniczne do użytku medycznego,
Produkty higieniczne do celów medycznych.
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526253
(220) 2021 03 17
DZMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZMT by Zimnoch Teodorowski
(210)
(731)

(531) 26.11.09, 26.11.10, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace
biurowe, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Bankowość, Majątek nieruchomy, 37 Usługi budowlane, Naprawy,
Usługi Instalacyjne, 45 Usługi prawne, prywatne i społeczne
usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia
potrzeb poszczególnych osób, Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(210) 526259
(220) 2021 03 18
(731) PALUCH TOMASZ, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) TOMASZ PALUCH tatrabooking.pl
(510), (511) 43 Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacja pokoi,
Rezerwacja zakwaterowania.
526271
(220) 2021 03 18
JDM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHOJNÓW PARK
(210)
(731)

Nr ZT16/2021

chomości, Ocena i wycena nieruchomości, Usługi w zakresie
nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości,
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Finansowanie
projektów deweloperskich, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu,
Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Usługi związane
z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Finansowanie inwestycji budowlanych, Pobieranie
czynszu, Usługi nabywania gruntu, Doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami
z dziedziny nieruchomości, 37 Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
Budowa domów, Budowa nieruchomości [budownictwo],
Budownictwo mieszkaniowe, Malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, Konsultacje budowlane, Konserwacja i naprawa budynków, Nadzór budowlany, Tynkowanie,
Układanie kabli, Układanie parkietów, Układanie sufitów,
Układanie płytek podłogowych, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa.
526277
(220) 2021 03 18
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLFA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOMA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne.
(210)
(731)

526443
(220) 2021 03 19
MESKO-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MESKO-AGD
(210)
(731)

(531) 26.11.09, 26.11.12, 05.01.16, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Sprzedaż
aukcyjna nieruchomości, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, 36 Agencje nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Wyceny finansowe nieruchomości, Zarządzanie
portfelem nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości,
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieru-

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 7 Maszyny i roboty kuchenne elektryczne, Elektryczne maszynki do mięsa, Maszyny do przetwarzania mięsa, Elektryczne mieszarki do ciasta, Rozdrabniarki kuchenne,
elektryczne, Elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, Urządzenia elektryczne używane w kuchni do mielenia, Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do obierania
warzyw [maszyny], Urządzenia do mycia warzyw, Urządzenia
do cięcia mięsa, Trzepaczki elektryczne [narzędzia), Szatkownice do warzyw [maszyny], Przyrządy do szatkowania żywności
(elektryczne), Maszyny do wyciskania soku, Maszyny do siekania żywności [elektryczne], Maszyny do ubijania żywności
[elektryczne, do gospodarstwa domowego], Elektryczne
urządzenia rozdrabniające do żywności, Elektryczne trzepaczki do żywności, Elektryczne krajalnice do mięsa do użytku ku-

Nr ZT16/2021
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chennego, 11 Piece do pieczenia, Maszyny do smażenia żywności, Piekarniki do pieczenia żywności do użytku komercyjnego, Elektryczne opiekacze, Opiekacze gazowe, Urządzenia
do naświetlania ultrafioletem, 35 Usługi sprzedaży hurtowej,
detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie następujących towarów: maszyny i roboty kuchenne elektryczne,
elektryczne maszynki do mięsa, maszyny do przetwarzania
mięsa, elektryczne mieszarki do ciasta, rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, elektryczne roboty kuchenne do użytku domowego, urządzenia elektryczne używane w kuchni do mielenia, urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia do obierania
warzyw [maszyny], urządzenia do mycia warzyw, urządzenia
do cięcia mięsa, trzepaczki elektryczne [narzędzia], szatkownice do warzyw [maszyny], przyrządy do szatkowania żywności
(elektryczne), maszyny do wyciskania soku, maszyny do siekania żywności [elektryczne], maszyny do ubijania żywności
[elektryczne, do gospodarstwa domowego], elektryczne
urządzenia rozdrabniające do żywności, elektryczne trzepaczki do żywności, elektryczne krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, piece do pieczenia, piekarniki do pieczenia
żywności do użytku komercyjnego, elektryczne opiekacze,
opiekacze gazowe, urządzenia do naświetlania ultrafioletem,
maszyny do smażenia żywności.
526445
(220) 2021 03 19
MESKO-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MESKO-ROL

(210)
(731)
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(540) (znak słowny)
(540) RAJ SZYCIA
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Edukacyjne materiały
do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, Książki audio,
Książki zapisane na płytach, Nagrania wideo, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Dyski optyczne zapisane, Nagrane płyty CD, Nagrane płyty DVD, Tutoriale, w formie elektronicznej, do pobrania, Materiały szkoleniowe i instruktażowe
w formie elektronicznej, Wykroje do szycia w formie elektronicznej, 16 Publikacje drukowane, Wykroje do szycia, Czasopisma [periodyki], Afisze, plakaty, Kalendarze, Drukowane
materiały szkoleniowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe,
41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów dotyczących
szycia, Organizacja i prezentowanie pokazów rozrywkowych
dotyczących stylu i mody, Usługi pisania blogów dotyczących
szycia i mody, Nauka szycia, Organizowanie kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, Organizowanie i przeprowadzanie zajęć on-line, w tym w formie tutoriali, Organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących szycia, Organizowanie
i prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących mody, Organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących urządzeń, narzędzi, przyborów i maszyn do szycia, Zapewnianie
pokazów edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych,
Warsztaty do celów rekreacyjnych, Organizowanie pokazów
w celach szkoleniowych, Organizowanie kursów w zakresie
szkoleń technicznych, Organizacja szkoleń.
(210)
(731)
(540)
(540)

526475
(220) 2021 03 22
ROMALDOWSKA PAULINA HERKABAWATA, Koszalin
(znak słowno-graficzny)
HERKABAWATA

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 7 Kosiarki, Kosiarki [maszyny], Kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], Przetrząsacze do siana, Zgrabiarki, Maszyny rolnicze, Maszyny ogrodnicze, Części
do maszyn rolniczych, Części do maszyn ogrodniczych,
35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem ogrodniczym, 40 Cięcie metalu, Tłoczenie metalu, Powlekanie proszkowe, Obróbka metali, Spawanie.
(531)
(210) 526446
(220) 2021 03 19
(731) SŁOWIKOWSKA ANNA, Komorów
(540) (znak słowny)
(540) ATS PUBLISHING
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, do pobrania, Audiobooki (książki mówione), E-booki (książki w formie elektronicznej), 16 Książki, Czasopisma [periodyki], Publikacje drukowane, Ulotki, Broszury, Biuletyny informacyjne, Książeczki
do kolorowania, Podręczniki [książki], Periodyki [czasopisma],
41 Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji elektronicznej, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].
(210)
(731)

526452
(220) 2021 03 22
STRIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim

29.01.13, 27.05.01, 11.03.04, 05.07.27, 26.11.07, 26.11.13,
26.01.01, 26.01.05, 26.01.16
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów.
526486
(220) 2021 03 23
GOCH JANUSZ GENESIS STOMATOLOGIA
I MEDYCYNA, Biłgoraj
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 5 Leki do celów stomatologicznych, Preparaty
i artykuły dentystyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty chemiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne
do celów stomatologicznych, 35 Sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
44 Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi dentystyczne, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi
medyczne.
526487
(220) 2021 03 23
GOCH JANUSZ GENESIS STOMATOLOGIA
I MEDYCYNA, Biłgoraj
(540) (znak słowny)
(540) Aroma Etch
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły dentystyczne, Preparaty
chemiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych.
(210)
(731)

526488
(220) 2021 03 23
GOCH JANUSZ GENESIS STOMATOLOGIA
I MEDYCYNA, Biłgoraj
(540) (znak słowny)
(540) Genesis dental supplies
(510), (511) 5 Leki do celów stomatologicznych, Preparaty i artykuły dentystyczne, Preparaty chemiczne do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 44 Opieka medyczna
i zdrowotna, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Usługi kliniki dentystycznej, Usługi dentystyczne, Usługi
w zakresie leczenia medycznego, Usługi medyczne.
(210)
(731)

526489
(220) 2021 03 23
GOCH JANUSZ GENESIS STOMATOLOGIA
I MEDYCYNA, Biłgoraj
(540) (znak słowny)
(540) Perio-heal
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły dentystyczne, Preparaty
chemiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, Leki do celów stomatologicznych.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

526541
(220) 2021 03 23
WÓJCIK IWONA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
handy lab.

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie
słoneczne, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji
urody, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Ko-
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smetyki do użytku osobistego, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki
organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kremy tonizujące
[kosmetyki], Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami
i barwnikami, Maseczki do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki mineralne
[kosmetyki], Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami,
Płynne kremy [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie
słoneczne [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Środki nawilżające
do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Toniki [kosmetyki], Toniki do twarzy [kosmetyki], Żele nawilżające
[kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Olejki do ciała, Olejki do ciała i twarzy, Olejki do ciała w sprayu, Olejki do kąpieli do celów
kosmetycznych, Olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze],
Olejki do kąpieli nielecznicze, Olejki do masażu, Olejki do masażu ciała, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do masażu
twarzy, Olejki do nawilżania skóry po opalaniu, Olejki do odżywiania włosów, Olejki do opalania, Olejki do opalania do celów
kosmetycznych, Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki do perfum i zapachów, Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki do twarzy, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne do pielęgnacji
skóry, Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu roztworu
inhalacyjnego, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii,
Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki i płyny do masażu, Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów,
Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Woda toaletowa
zawierająca olej z mieliznówki chińskiej, Roślinne olejki eteryczne, Perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), 44 Higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody
dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody, Medyczna pielęgnacja
stóp, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody.
(210)
(731)
(540)
(540)

526543
(220) 2021 03 22
ANNA SŁOWIKOWSKA, Komorów
(znak słowno-graficzny)
ATS PUBLISHING

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.06, 26.04.09, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, do pobrania audiobooki (książki mówione), E-booki (książki w formie elektronicznej), 16 Czasopisma [periodyki], Publikacje drukowane
ulotki, Broszury, Biuletyny informacyjne, Książeczki do kolorowania, Podręczniki [książki], Periodyki [czasopisma],
41 Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji elektronicznej, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].
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526657
(220) 2021 03 24
Ludorum Enterprises, Inc., Wilmington, US
(znak słowno-graficzny)
STACYJKOWO

(531) 25.01.15, 18.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Preparaty myjące, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Mydła, Preparaty do kąpieli, Szampony, Płyny do pielęgnacji włosów, Kosmetyki, Środki do czyszczenia zębów, 9 Oprogramowanie, Płyty kompaktowe, Pobieralne gry komputerowe, Muzyka cyfrowa do pobrania, Sprzęt
komputerowy do gier komputerowych i gier hazardowych,
Podkładki pod myszy komputerowe, Oprogramowanie gier
interaktywnych, Urządzenia telewizyjne, Odtwarzacze wideo,
Odtwarzacze płyt kompaktowych, Dzwonki do pobierania
do telefonów komórkowych, Wygaszacze ekranu, Interaktywne programy gier komputerowych, Oprogramowanie
gier rzeczywistości wirtualnej, Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji
tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, Akcesoria do telefonów komórkowych, 16 Papier,
Materiały drukowane, Książki, Czasopisma [periodyki], Komiksy, Materiały piśmienne, Pióra i długopisy, Pisaki kolorowe, Karty, Kartki z życzeniami, Afisze, plakaty, Fotografie [wydrukowane], Materiały przeznaczone dla artystów, Zestawy
do malowania dla artystów, Produkty papiernicze, 18 Torby,
Parasole, Plecaki, Walizki, 21 Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory kuchenne, Pojemniki do użytku
domowego, Pojemniki kuchenne, Zastawa stołowa, inna niż
noże, widelce i łyżki, Pudełka obiadowe, Szczotki, Gąbki, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, 24 Tekstylia, Tkaniny
tekstylne w belach, Narzuty na łóżka, Obrusy, Ręczniki, Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki], 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry, Zabawki, Gry, Urządzenia do gier
komputerowych, 30 Wyroby cukiernicze, 32 Wody, Napoje
bezalkoholowe, 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
Usługi rozrywkowe, Zajęcia sportowe i kulturalne, Produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, Realizacja filmów kinematograficznych, Produkcja filmów wideo i DVD, Dystrybucja filmów, Usługi wypożyczania filmów wideo, Wynajem
płyt DVD, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Prezentowanie programów radiowych, Prezentowanie programów telewizyjnych, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Realizacja
programów rozrywkowych na żywo, Usługi w zakresie gier
elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu,
Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Gry internetowe [nie do pobrania], Organizowanie imprez w celach
rozrywkowych, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Usługi rozrywkowe
obejmujące postacie fikcyjne, Muzyczne usługi wydawnicze,
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
Usługi w zakresie gier elektronicznych, w tym udostępnianie
gier on-line lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi doradcze w zakresie rozrywki, Usługi doradcze
w zakresie edukacji, Usługi doradcze w zakresie publikowania,
Produkcja obrazów animowanych.

59

(210) 526659
(220) 2021 03 24
(731) Ludorum Enterprises, Inc., Wilmington, US
(540) (znak słowny)
(540) STACYJKOWO
(510), (511) 3 Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Preparaty myjące, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Mydła, Preparaty do kąpieli, Szampony, Płyny do pielęgnacji włosów, Kosmetyki, Środki do czyszczenia zębów, 9 Oprogramowanie, Płyty kompaktowe, Pobieralne gry komputerowe, Muzyka cyfrowa do pobrania, Sprzęt
komputerowy do gier komputerowych i gier hazardowych,
Podkładki pod myszy komputerowe, Oprogramowanie gier
interaktywnych, Urządzenia telewizyjne, Odtwarzacze wideo,
Odtwarzacze płyt kompaktowych, Dzwonki do pobierania
do telefonów komórkowych, Wygaszacze ekranu, Interaktywne programy gier komputerowych, Oprogramowanie gier
rzeczywistości wirtualnej, Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne
aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu,
dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych,
Akcesoria do telefonów komórkowych, 16 Papier, Materiały
drukowane, Książki, Czasopisma [periodyki], Komiksy, Materiały piśmienne, Pióra i długopisy, Pisaki kolorowe, Karty, Kartki
z życzeniami, Afisze, plakaty, Fotografie [wydrukowane], Materiały przeznaczone dla artystów, Zestawy do malowania dla
artystów, Produkty papiernicze, 18 Torby, Parasole, Plecaki,
Walizki, 21 Przybory do użytku w gospodarstwie domowym,
Przybory kuchenne, Pojemniki do użytku domowego, Pojemniki kuchenne, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki,
Pudełka obiadowe, Szczotki, Gąbki, Kosmetyczki z przyborami
toaletowymi, 24 Tekstylia, Tkaniny tekstylne w belach, Narzuty na łóżka, Obrusy, Ręczniki, Poszewki na poduszki [poszwy
na poduszki], 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry,
Zabawki, Gry, Urządzenia do gier komputerowych, 30 Wyroby cukiernicze, 32 Wody, Napoje bezalkoholowe, 41 Usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi rozrywkowe, Zajęcia
sportowe i kulturalne, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Realizacja filmów kinematograficznych, Produkcja filmów wideo i DVD, Dystrybucja filmów, Usługi wypożyczania filmów wideo, Wynajem płyt DVD, Wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, Prezentowanie programów radiowych,
Prezentowanie programów telewizyjnych, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Realizacja programów rozrywkowych
na żywo, Usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone
za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, Gry internetowe [nie do pobrania], Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie
gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci,
Usługi rozrywkowe obejmujące postacie fikcyjne, Muzyczne
usługi wydawnicze, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi w zakresie gier elektronicznych,
w tym udostępnianie gier on-line lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi doradcze w zakresie rozrywki, Usługi doradcze w zakresie edukacji, Usługi doradcze
w zakresie publikowania, Produkcja obrazów animowanych.
(210) 527044
(220) 2021 04 06
(731) MORAJDA JAKUB, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PALMERO
(510), (511) 34 Artykuły do użytku z tytoniem, Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny
do nich, Przybory dla palaczy, Tytoń i produkty tytoniowe
(w tym substytuty tytoniu).
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(210) 527104
(220) 2021 04 06
(731) DEPUT TOMASZ, Słupno
(540) (znak słowny)
(540) PARLOY
(510), (511) 3 Esencje i olejki eteryczne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Preparaty do włosów, Mydła i żele, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

527106
(220) 2021 04 06
DEPUT TOMASZ, Słupno
(znak słowno-graficzny)
PARLOY

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08,
26.11.10
(510), (511) 3 Olejki zapachowe, Olejki eteryczne, Mydła
i żele, Preparaty do włosów, Środki perfumeryjne i zapachowe, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosmetyki.
527116
(220) 2021 04 07
BOCHENEK MARCIN GRAFITEKTURA - MARCIN
BOCHENEK, Tychy
(540) (znak słowny)
(540) Grafitektura
(510), (511) 35 Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych.
(210)
(731)

527176
(220) 2021 04 07
SIGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowny)
(540) SIGEO
(510), (511) 42 Projektowanie pomiarów geodezyjnych,
Pomiary geodezyjne, Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)

527181
(220) 2021 04 07
PIKUL RAFAŁ PINUM, Brodziaki
(znak słowno-graficzny)
DEERHORN MEBLE LOFTOWE

(531) 03.06.06, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 20 Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne pulpity do pisania [meble], Przenośne ścianki działowe [meble] metalowe, Przenośne segmenty eksponujące sprzedawane towary [meble], Przesłony ekspozy-
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cyjne [meble], Pudła do przechowywania [meble], Pudła
do przechowywania poduszek [meble], Pufy [meble],
Pulpity do książek [meble], Regały drewniane [meble], Pulpity [meble], Regały [meble], Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały niemetalowe [meble] do celów
magazynowych, Regały z metalu [meble], Rozkładane meble z obiciem, Ruchome podstawy [meble], Ruchome półki do przechowywania [meble], Ruchome przepierzenia
[meble], Pudełka na zabawki [meble], Pudła na zamek [meble], Ścianki działowe do biur [meble], Ruchome przesłony
(ekrany) [meble], Ścianki działowe niemetalowe, [meble]
zrobione z paneli łączonych na zakładkę, Ścianki działowe
niemetalowe [meble], Ściany działowe [meble], Segmenty
do przechowywania [meble], Segmenty [meble] do wystawiania materiałów piśmienniczych, Segmenty [meble]
do wystawiania literatury, Segmenty półek drewnianych
[meble], Segmenty ścienne metalowe [meble], Segmenty wystawiennicze [meble], Siedzenia [meble], Składane
segmenty wystawowe [meble], Skrzynie do przechowywania [meble], Skrzynie [meble], Skrzynie na narzędzia
[meble], Sprzęt biurowy [meble], Stanowiska pracy [meble], Stanowisko pracy z komputerem [meble], Stojaki
do przechowywania czasopism [meble], Stojaki do wystawiania materiałów [meble], Stojaki [meble] do użycia ze sprzętem audio, Stojaki [meble] na antałki, Stojaki
[meble] pod telewizor, Stojaki na biurka [meble], Stojaki
na broszury [meble], Stojaki [meble] wykonane głównie
z drewna do przechowywania, Stojaki na głośniki [meble],
Stojaki na korespondencję [meble], Stojaki na książki [meble], Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki na telefony [meble], Stojaki na wino [meble], Stojaki obrotowe [meble],
Stojaki podporowe [meble], Stojaki, półki [meble] do celów przechowywania, wytworzone głównie z tworzywa
sztucznego, Stojaki wielofunkcyjne [meble], Stoliki pod
umywalkę [meble], Stoły kreślarskie [meble], Stoły łączone
na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], Stoły [meble],
Stoły z imadłem [meble], Szafki do komputerów [meble],
Szafki do przechowywania [meble], Szafki [meble], Szafki
metalowe [meble], Szafki na cokole do przechowywania
[meble], Szafki na klucze [meble], Szafki na płyty [meble],
Szafki na materiały biurowe [meble], Szafy [meble], Szuflady do przechowywania [meble], Taborety ruchome
[meble], Taborety ze schodkiem [meble], Tace na buty
[meble], Toaletki [meble], Trzyczęściowe komplety mebli [meble], Wielopozycyjne stojaki [meble], Wieszaki
do ubrań [meble], Wieszaki na kapelusze [meble], Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Wolnostojące wieszaki na ręczniki [meble],
Wymienne pokrycia na siedzenia [dopasowane] na meble,
Wysokie siedzenia [meble], Wózki [meble], Wysokie stołki
[meble], Zabudowy wystawowe [meble] metalowe, Zagłówki [meble], Zewnętrzne meble, Skrzynki na narzędzia
[meble], Metalowe ramy wystawowe (gablotki ścienne)
[meble], Miniaturowe meble wykonane z drewna, Modułowe meble łazienkowe, Modułowe układy półek [meble],
Moduły do przechowywania [meble], Narożniki [meble],
Obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury
elektronicznej, Parawany [meble], Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, Parawany
z jednym skrzydłem [meble], Podpórki do książek [meble],
Półki do kartotek [meble], Półki do przechowywania [meble], Półki [meble], Półki na dostawy [meble], Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki stanowiące
meble do pokojów dziecinnych, Półki wiszące [meble],
Półki z metalu [meble], Półki z niemetalowych materiałów
[meble], Przemieszczalne metalowe regały do przechowywania [meble], Przemieszczalne niemetalowe regały
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do przechowywania [meble], Przenośne meble wystawowe, Przenośne powierzchnie do pracy [meble], Meble kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble
kuchenne z regulacją wysokości, Meble łączone, Meble
łazienkowe, Meble metalowe, Meble modułowe [kombinowane], Meble na miarę (do zabudowy), Meble niemetalowe [inne niż specjalnie stworzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego], Meble ogrodowe drewniane,
Meble ogrodowe [patio], Meble ogrodowe wykonane
z drewna, Meble ogrodowe wykonane z metalu, Meble
przystosowane do układania jedno na drugim, Meble
przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami
w poruszaniu się, Meble przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble sklepowe, Meble sklepowe do wystawiania
kartek, Meble sypialne, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble sypialniane na wymiar (do zabudowy),
Meble szkolne, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, Meble wykonane ze stalowych rurek, Meble wypoczynkowe, Meble wystawiennicze do punktów sprzedaży,
Meble z listewek, Meble z opcją zmieniania w łóżka, Meble
z przegrodami na butelki [barki], Meble zawierające łóżka, Kosze do przechowywania [meble], Kredensy [meble],
Kwietniki [meble], Lady robocze [meble], Lady sprzedażowe [meble], Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble
biurowe metalowe, Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble dla osób niepełnosprawnych fizycznie, osób
z upośledzeniem ruchowym i inwalidów, Meble do celów
katalogowania, Meble do celów wystawowych, Meble
do eksponowania towarów, Meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, Meble do pokojów dziecinnych, Meble do przebieralni, Meble do przechowywania,
Meble do przewijania niemowląt, Meble do salonu, Meble
do siedzenia, Meble do użytku przemysłowego, Meble
do użytku w audytoriach, Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble drewniane, Meble gięte, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, Meble komputerowe, Meble kuchenne, Barki [meble], Blaty kuchenne [meble], Cokoły [meble], Dekoracyjne
panele drewniane [meble], Dekoracyjne płyty ścienne [meble] nietekstylne, Drewniane półki i stojaki [meble], Gabloty
[meble], Kartoteki [meble], Komody [meble], Komputerowe
stanowiska pracy [meble], Konsole [meble], Konsole [meble]
do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze],
Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Kontuary [meble],
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami.
(210) 527219
(220) 2021 04 08
(731) TOMCZYK MICHAŁ, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) ZAKWASANT
(510), (511) 30 Ciastka, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego].
(210) 527223
(220) 2021 04 08
(731) PIÓRO KONRAD OBS POLAND, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) APSM
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe,
Oprogramowanie, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie bufora wydruku, Oprogramowanie dla
księgowości, Oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw,
Oprogramowanie dla serwerów internetowych.
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(210) 527231
(220) 2021 04 08
(731) REDNT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ProgressCUK
(510), (511) 9 Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Elektroniczne systemy kontrolne, Elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Elektroniczne urządzenia
do sterowania procesami, Elektroniczne urządzenia sterujące, Elektryczne skrzynki sterownicze, Instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Interaktywna aparatura wideo, Interaktywne ekrany graficzne,
Interaktywne urządzenia do transferu danych, Koncentratory
połączeń, Mechanizmy zdalnego sterowania, Multipleksery
telekomunikacyjne, Oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, Oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, Oprogramowanie do zarządzania siecią, Oprogramowanie komunikacyjne, Optyczne urządzenia komunikacyjne, Programy do przetwarzania
danych, Sieci komunikacyjne, Sieci do transmisji danych,
Sieci optyczne, Sieci telekomunikacyjne, Sprzęt telekomunikacyjny, Sprzęt telemetryczny, Sterowniki programowalne,
Sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, Światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, Systemy przetwarzania danych, Urządzenia do monitorowania przebiegu procesów, Urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej,
Urządzenia do sterowania procesami [elektryczne], Urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych,
Elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, Zdalne
urządzenia do monitorowania.
(210) 527233
(220) 2021 04 08
(731) REDNT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ProgressRMB
(510), (511) 9 Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, Elektroniczne urządzenia do sterowania
procesami, Elektroniczne urządzenia sterujące, Elektroniczne
urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia
do kontroli przebiegu procesów technologicznych [elektroniczne], Urządzenia elektryczne do monitorowania sieci zasilającej, Urządzenia do zdalnego sterowania, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi.
527286
(220) 2021 04 09
BOŻUCHOWSKI ANDRZEJ, MARCINIAK MAGDALENA
4 YOU SPÓŁKA CYWILNA, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) visionoptyk

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], Woreczki na okulary, Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Przeciwsłoneczne okulary na receptę, Okulary strzeleckie [optyczne], Okulary spawalnicze, Okulary słoneczne dla
zwierząt domowych, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary
przeciwoślepieniowe, Okulary powiększające, Okulary polaryzacyjne, Okulary pływackie, Okulary [optyka], Okulary
optyczne, Oprawki do okularów, Okulary, okulary słoneczne
i soczewki kontaktowe, Okulary ochronne do uprawiania
sportu, Okulary ochronne do ochrony oczu, Okulary ochronne do nurkowania, Okulary ochronne, Okulary lodowcowe,
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Okulary kurzoodporne, Okulary korekcyjne dla daltonistów,
Okulary korekcyjne, Okulary inteligentne, Etui na okulary,
Okulary do uprawiania sportu, Okulary do rzeczywistości
wirtualnej, Okulary do makijażu, Okulary do czytania, Okulary dla rowerzystów, Okulary dla dzieci, Okulary antyrefleksyjne, Okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, Okulary 3D,
Okulary, Okulary ochronne do uprawiania sportu, Ochronne
okulary, Nakładki na okulary słoneczne na magnes, Modne
okulary przeciwsłoneczne, Modne okulary, Futerały na okulary słoneczne, Futerały na okulary, Etui na okulary słoneczne,
Etui na okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary i okulary
przeciwsłoneczne, Etui na okulary dziecięce, Etui na okulary,
Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, Obiektywy [soczewki] optyka, Soczewki antyrefleksyjne, Soczewki do okularów,
Soczewki do okularów słonecznych, Soczewki korekcyjne
[optyka], Soczewki okularów słonecznych, Soczewki okularowe, Soczewki optyczne, Soczewki powiększające, Soczewki
optyczne do okularów słonecznych, Soczewki powiększające oczy, Soczewki [szkła] optyczne, Soczewki z tworzywa
sztucznego, Szklane soczewki optyczne, Zapasowe soczewki do okularów, Lupy [optyka], Pryzmaty [optyka], 44 Usługi
okulistyczne, Optometria, Usługi optometryczne.
(210) 527307
(220) 2021 04 09
(731) REDNT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ProgressPOWER
(510), (511) 9 Elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, Elektroniczne urządzenia do sterowania procesami,
Elektroniczne urządzenia sterujące, Elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia do kontroli przebiegu procesów technologicznych [elektroniczne], Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Urządzenia elektryczne do monitorowania
sieci zasilającej, Urządzenia do zdalnego sterowania, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi.
527328
(220) 2021 04 09
HOLY SHEEP! BRANDING STUDIO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Studio Holy
(510), (511) 9 Oprogramowanie do opracowywania stron
internetowych, Oprogramowanie do projektowania reklam on-line na stronach internetowych, Oprogramowanie
do osadzania reklam on-line na stronach internetowych,
Oprogramowanie do wynajmowania przestrzeni reklamowej
na stronach internetowych, Oprogramowanie komputerowe
do tworzenia i projektowania stron internetowych, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, 35 Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości
marki, Usługi w zakresie oceny marki, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja),
Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie wyceny
marki, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe,
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, Promocja on-line sieci komputerowych
i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, Reklama biznesowych stron internetowych, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych
(210)
(731)
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na reklamę towarów i usług, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Usługi agencji reklamowych,
Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie public relations,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu,
Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo
w zakresie zarządzania marketingowego, 41 Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż [obróbka] taśm wideo,
Montaż filmów, Montaż filmów fotograficznych, Fotografia,
Nauka fotografii, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Produkcja nagrań
audio i video oraz usługi fotograficzne, Konsultacje edytorskie, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowania broszur, Publikacje multimedialne, Publikowanie, Redagowanie
tekstów pisanych, Udostępnianie publikacji on-line, Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Usługi konsultacyjne związane
z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi pisania blogów,
Usługi pisania tekstów, Usługi publikacji, Usługi wydawnicze,
42 Projektowanie nazw firmowych, Usługi w zakresie projektowania marki, Aktualizowanie stron internetowych dla osób
trzecich, Aktualizowanie stron internetowych, Doradztwo
w projektowaniu stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych,
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron
internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu
dzieci do stron i treści internetowych, Instalowanie stron
internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, Kompilacja stron internetowych, Opracowywanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, Pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób trzecich, Programowanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, Programowanie spersonalizowanych
stron internetowych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Programowanie stron internetowych,
Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych,
Projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie i tworzenie stron głównych i stron
internetowych, Projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie komputerowych stron interne-
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towych, Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych,
Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
Projektowanie stron internetowych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie
i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych)
na rzecz osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie
spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron
internetowych, Tworzenie stron internetowych, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Usługi
testowania obciążenia stron internetowych, Usługi utrzymywania stron internetowych, Usługi w zakresie hostingu stron
internetowych, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw
i portali e-biznesowych, Programowanie oprogramowania
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do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Projektowanie portali
sieciowych, Doradztwo eksperckie dotyczące technologii,
Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji
komputerowych, Doradztwo projektowe, Doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym,
Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania
komputerowego, Doradztwo technologiczne, Doradztwo
w sprawach oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w zakresie projektów technologicznych, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 45 Wynajem nazw domen internetowych, Usługi w zakresie rejestracji nazw domen, Usługi doradcze w zakresie
nazw domen, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne],
Rejestrowanie nazw domen, Rejestracja nazw domen w celu
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej
[usługi prawne], Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji
użytkowników w globalnej sieci komputerowej, Doradztwo
związane z rejestracją nazw domen.

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

524946, 525777, 525778, 526027, 526028, 526031

2

518541, 522705, 524176, 524946, 524948

3

517457, 520370, 520373, 520374, 520380, 524578, 524580, 524581, 524669, 525429, 525467, 525473, 525475,
525476, 525488, 525600, 526541, 526657, 526659, 527104, 527106

4

523082

5

520370, 520373, 520374, 520380, 522629, 522994, 524091, 524093, 524578, 524580, 524581, 524669, 524793,
524795, 524872, 525429, 525467, 525473, 525476, 525488, 525779, 525867, 525952, 526238, 526277, 526486,
526487, 526488, 526489

6

522711, 523376

7

523376, 525852, 526443, 526445

8

522711, 525852

9

522847, 523623, 523871, 523934, 524002, 524121, 524317, 524324, 524927, 525038, 525041, 525052, 525876,
526095, 526226, 526446, 526452, 526543, 526657, 526659, 527223, 527231, 527233, 527286, 527307, 527328

10

524578, 524580, 524581, 525007, 525429, 525467, 525473, 525476, 525488, 525677

11

525811, 526443

12

518594, 524121, 524122, 524751, 525852

16

522388, 522711, 524090, 524097, 525812, 525964, 526095, 526446, 526452, 526543, 526657, 526659

17

522711, 523376

18

520439, 524422, 526657, 526659

19

518541, 521969, 521970, 522521, 522589, 522595, 522596, 524176, 524521, 524948, 525964, 526271

20

518594, 522711, 525739, 527181

21

518594, 520873, 525964, 526013, 526657, 526659

24

518594, 526657, 526659

25

518594, 518906, 523934, 524122, 524422, 524927, 526657, 526659

28

518594, 523890, 524121, 524122, 525812, 526657, 526659

29

512464, 521468, 522264, 522270, 522781, 522782, 523983, 524086, 524094, 524101, 524168, 524169, 525695,
525877, 526143, 526144, 526147, 526148, 526153

30

512464, 520576, 520578, 520580, 520582, 520583, 520584, 520585, 522264, 522270, 522629, 522781, 522782,
523983, 524086, 524094, 524537, 525877, 526193, 526207, 526475, 526657, 526659, 527219

31

522781, 522782, 524086, 525866

32

521832, 522264, 522270, 523289, 523983, 524380, 524382, 525509, 525695, 525877, 525894, 526657, 526659

33

522265, 524205

34

527044

35

508556, 512464, 520873, 521468, 522271, 522388, 522711, 522812, 522847, 523037, 523082, 523623, 523934,
524024, 524090, 524097, 524121, 524122, 524228, 524311, 524408, 524422, 524578, 524580, 524581, 524618,
524793, 524795, 524930, 525012, 525041, 525429, 525467, 525473, 525476, 525488, 525536, 525667, 525668,
525876, 525941, 525945, 525950, 525964, 526142, 526143, 526144, 526147, 526148, 526153, 526187, 526193,
526226, 526253, 526271, 526443, 526445, 526486, 526488, 527116, 527181, 527328

36

522551, 523623, 524311, 524510, 524618, 525052, 525807, 525876, 526102, 526105, 526187, 526253, 526271

Nr ZT16/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

65

1

2

37

519437, 521969, 521970, 523376, 523623, 524002, 524324, 524618, 525041, 525852, 526105, 526253, 526271

38

522789, 522847, 523623

39

518421, 521969, 521970, 522551, 523082, 524618, 526105

40

523082, 523376, 525964, 526445

41

508556, 520880, 522388, 522812, 522847, 523623, 524024, 524055, 524311, 524547, 524618, 524927, 525536,
525595, 525969, 526095, 526446, 526452, 526543, 526657, 526659, 527328

42

519853, 521969, 521970, 522388, 523623, 524055, 524512, 524618, 525038, 525876, 525964, 527176, 527328

43

512464, 522620, 522812, 525011, 526187, 526207, 526259

44

523770, 524005, 524006, 524055, 524547, 524793, 524795, 524930, 526151, 526211, 526486, 526488, 526541,
527286

45

522388, 522847, 524171, 525941, 525945, 525966, 526142, 526253, 527328

WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#RealTalk
AGROCHELAT AminoWerva
AGROCHELAT
AIDELLS
AMADERM
AMADERM
AMADERM
ANTIGRAVITEX
APSM
ARCONA
Aroma Etch
ArtisHeat
AS Phosphobor
Aspire
ATS PUBLISHING
ATS PUBLISHING
AURODULOX
BALANCE Approved by BOLIX
BASIC FEEL GOOD
BASIC FORM
baymed
Benny’s
BIAŁYSTOK GHETTO UNDERGROUND
Bielenda Good Skin
BIELENDA ZŁOTE CERAMIDY
BO CHENEK naturalnie na zakwasie
BOBOWINA
BUD-INVEST ENERGY
Cedrob z Kurnej Półki
CENTRA MEDYCZNE OLMED
CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH
CER
CERTUM
CHOJNÓW PARK
Collaflex ONLY 1
CRYPTOPOS
CZAS NA LATO
CZAS NA PORTUGALIĘ
DAXER MATERIAŁY BIUROWE
DEERHORN MEBLE LOFTOWE
Diamond KIDS
donatello quality
DoxyChain
DZMT by Zimnoch Teodorowski

520880
526028
526027
524168
524578
524580
524581
522705
527223
522521
526487
525811
526031
524521
526446
526543
525867
524176
524422
524512
525007
524537
525969
525600
525475
522629
512464
526226
526153
524795
524311
525964
526102
526271
524872
525052
524090
524097
522271
527181
525536
524094
525038
526253

EASTEND
easy net
ebene
ECCO
ECO STORAGE
FALCON
FOCUS RF TALUS
FOLSZYB
FORMUŁA Hydro-Strong
fw FABRYKA WAFELKÓW
Gdańska Akademia Bankowa INSTYTUT
BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ
Genesis dental supplies
GIGI Cukiernia
Global Spool
Grafitektura
GREEN FIELD
handy lab.
HERKABAWATA
HOME EXPERTS
IBURED FORTE
IBURED FORTE
IBURED
IBURED
IRIFAX
JALAPENER
Jalapener
JESIENNY LIŚĆ
KGM ekogroszek królewski
KLEIB Passion of Life PURE WHITE
Koktajl Inwestycyjny
Konsylium24.pl LEKARZE DLA LEKARZY
KULINARNE WYPRAWY
KULINARNE WYPRAWY
KURCZAKER
Kurczaker
la Bottega di Bri KAWIARNIA
KULTURALNA - NIEPORĘT 2021
la Bottega di Bri KAWIARNIA
KULTURALNA - NIEPORĘT 2021
LEANCRAFT
LiFeONE
LIVING
LUBUSKI ICE GIN Original
BLUEBERRY FINEST RECIPE FRUITS
UNIQUE AROMATIC TASTE

523934
522789
525739
524946
526013
524121
524317
519437
524669
524408
522388
526488
526207
523376
527116
522596
526541
526475
525807
525476
525488
525467
525473
525779
520582
520583
522595
523082
518541
525595
524055
522781
522782
520578
520580
525667
525668
522711
525952
525012

524205

Nr ZT16/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

ŁUKASZ ZIELIŃSKI
MAJONEZ BRACKI
MED SHAPE
MEDIKAR
MERABLONIE
MESKO-AGD
MESKO-ROL
MESO
Mising Puzles
MLECZNA DROGA
MLECZNA DROGA
MLECZNA DROGA
MLECZNA DROGA
MOONCE moonce
mrówka
NANOSPONGE
NASZA SPIŻARNIA
NEXPOVIO
Olmedzik
Onkomedica
OTOMOTO Wszystko na temat
PALMERO
PAPER CUPS FACTORY
PARLOY
PARLOY
Perio-heal
Piękna Sprawa
PIWO BEZALKOHOLOWE 1856 BG PILS
ZERO PIWO BEZALKOHOLOWE
BROWAR GŁUBCZYCE 0,0%
PLONY NATURY
POLSKA MARKA
POLSKI PRODUCENT
POLSKIE CENTRUM MEDIACJI 2000
POMIDARIO
POSNET THERMAL
Prawko. prawko.plus
ProgressCUK
ProgressPOWER
ProgressRMB
PROHIBIDO MEXICAN RESTAURANT
Prosto o Prawie
PROSTROLANE
Psiastki.pl
PURE FEELINGS
PURO
RAENERGY
Raised & Rooted
RAJ SZYCIA
Ratusz w Krotoszynie - rok budowy 1689
KROTOSZYN
rikoland każda chwila dla pupila
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2

1

2

508556
526193
525677
526211
525041
526443
526445
525011
523890
526143
526144
526147
526148
518906
524618
517457
524101
522994
524793
526151
525876
527044
520873
527104
527106
526489
524547

ROSULfan
RUDA
SAD & OGRÓD POLSKIE OWOCE
SALSA
SANTA MINERALIS KiDS
Santa Mineralis Kids
SDP NIERUCHOMOŚCI
SeKUNDA
SETA DISCO
SIGEO
SKIN PRO CARE AMARA
SNART
so creamy
so fruity
so smooth
SOLAR SQUAD systemy fotowoltaiczne
SOMA
SPIŻARNIA DOMINIKA CENIMY JAKOŚĆ 2020
STACYJKOWO
STACYJKOWO
Stefania
STONE GRASS
STROER
Studio Holy
STUDIO ZET
SULFOROKAnol
SUNRISE FESTIVAL
System P.O.P. 365
System Prognozowania R.E.A.L.
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W SIERADZU
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W SIERADZU
Świat Dziecka
TALESTIME
TARGA FLORIO
telemed24
telepin
TOMASZ PALUCH tatrabooking.pl
TRAMPOWO
TSUNAMI
TULISEN
TuliSen
Tymbark Vega Zuppa
V LEASING Leasingi Kredyty Ubezpieczenia
visionoptyk
VIVASANIT home
WE
WEGGER
Wegger

525777
522265
525877
521832
524380
524382
524510
526187
522812
527176
525429
518421
520374
520380
520370
524002
526277
521468
526657
526659
520439
522589
525852
527328
522847
525778
524024
525945
525941

523289
524086
522264
522270
525966
523983
523623
526095
527231
527307
527233
522620
526142
526238
525866
520373
524948
524324
524169
526452
525509
524228

524005

524006
518594
525812
525894
523770
525950
526259
524930
524122
524091
524093
525695
522551
527286
526105
524751
520584
520585

Nr ZT16/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2
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1

2

Wołowiner

520576

xtraBet optimum beton na dom

521970

XICORRA

519853

ZAKWASANT

527219

xtraBet beton na dom

521969

ZDROWIE bez recepty

523037

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uznania ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
określenie znaku towarowego (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku),
datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
datę uprzedniego pierwszeństwa, klasy towarowe.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Biura Międzynarodowego WIPO.
1231631
1516067
1583403
1583447
1583483
1583649
1583651
1583705

1583812
1583867

JAPANESE HARMONY (2021 03 09)
CFE: 27.05.01
33
SELECT SECTOR (2021 03 02)
36
minikoioi (2020 12 07)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
8, 21, 25,
COSMOPlat (2021 01 25)
4, 11, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 42, 45
BRONSUN (2020 12 01)
CFE: 26.11.01, 27.01.01, 27.05.01
3, 44
the mill (2020 11 16, 2020 09 09)
CFE: 07.01.13, 26.01.03, 27.05.01
29, 30, 32
GENG LI (2020 08 28)
CFE: 26.13.25, 28.03.00
21
DANA KOREA TRADITIONAL ACUPUNCTURE
NEEDLE (2021 02 03)
CFE: 04.05.03, 26.01.14, 27.05.10,
35
28.03.00, 29.01.13
CATCHECK CONNECT
35, 40, 42
(2020 09 29, 2020 03 30)
Keyture (2020 11 16,
9, 35, 36, 37, 39,
41, 42, 43
2020 05 23)

1583873
1583903
1583905
1584023
1584026
1584098
1584112
1584341
1584394
1584457
1584465

ROTEKORS (2020 11 13, 2020 09 28)
CFE: 27.05.01
9, 18, 25
VSETT 10+ (2021 01 11)
CFE: 24.17.01, 27.05.01, 27.07.17, 29.01.13
12
Youngshomedeco (2021 01 08)
CFE: 27.05.01
20
WOLVER (2020 08 11)
CFE: 03.01.08, 26.04.15, 27.05.24
35
CHICKENJOY (2020 12 16, 2020 11 23) 29, 43
AEDENLIFE (2021 02 09,
36, 39, 41, 43, 44
2020 08 14)
crossbike (2020 10 21)
CFE: 27.05.01
12
HARTMANN TRESORE (2021 01 26)
CFE: 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
6
SUPCON (2021 02 18)
CFE: 27.05.01
9, 42
BACKPOCKET (2021 03 02,
9, 35, 36,
38, 45
2021 03 01)
CRISPYLICIOUS (2020 12 16, 2020 11 23) 29, 43

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1583483

4

1583447

6

1584341

8

1583403

9

1583867,

11

1583447

12

1583903,

18

1583873

20

1583905

21

1583403,

1583873,

1584394,

1584457

1584112

1583651

25

1583403,

1583873

29

1583649,

1584026,

1584465

30

1583649

32

1583649

33

1231631

35

1583447,

1583705,

1583812,

1583867,

1584023,

36

1516067,

1583447,

1583867,

1584098,

1584457

37

1583447,

1583867

38

1583447,

1584457

39

1583447,

1583867,

1584098

40

1583812

41

1583447,

1583867,

1584098

42

1583447,

1583812,

1583867,

1584394

43

1583867,

1584026,

1584098,

1584465

44

1583483,

1584098

45

1583447,

1584457

1584457

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
515938
517185
517274

Miramax, LLC
2020 12 28
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA
2021 01 05
Illinois Tool Works Inc.
2021 01 11

518776
43
517837
5
520383
4, 35

Rituals International Trademarks B.V.
2021 03 08
CrossFit, LLC
2021 03 19
Trek Bicycle Corporation
2021 03 22

30
25, 35
41

SPROSTOWANIA
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

(210) 525386
(220) 2021 03 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW kabanosy z CIELĘCINĄ PIECZONE PREMIUM 100 g
PRODUKTU UZYSKANO ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
BEZ DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY

15/2021

37

Z.525386

(531) 25.01.06, 25.01.18, 05.01.05, 26.04.05, 26.04.15, 25.07.20, 05.07.02,
29.01.14, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa,
dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa
konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne.

70

29

73

SOKOŁÓW kabanosy z CIELĘCINĄ PIECZONE PREMIUM 100 g PRODUKTU
UZYSKANO ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA BEZ DODATKU:
FOSFORANÓW I BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY
225386

Informacja ta
nie powinna zostać
opublikowana

525386

(210) 525388
(220) 2021 03 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW kabanosy z INDYKIEM PIECZONE PREMIUM 100 g
PRODUKTU UZYSKANO ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
BEZ DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY

15/2021

37

Z.525388

(531) 05.01.05, 05.07.02, 25.01.06, 25.01.18, 25.07.20, 26.04.05, 26.04.15,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa,
dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa
konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne.

70

29

73

SOKOŁÓW kabanosy z INDYKIEM PIECZONE PREMIUM 100 g PRODUKTU
UZYSKANO ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA BEZ DODATKU:
FOSFORANÓW I BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY
525388

Informacja ta
nie powinna zostać
opublikowana

525388

(210) 525392
(220) 2021 03 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW kabanosy z SZYNKI PIECZONE PREMIUM 100 g
PRODUKTU UZYSKANO ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
BEZ DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY

15/2021

37

Z.525392

(531) 05.01.05, 05.07.02, 25.01.06, 25.01.18, 25.07.20, 26.04.05, 26.04.15,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa,
dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa
konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski warzywne.
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SOKOŁÓW kabanosy z SZYNKI PIECZONE PREMIUM 100 g PRODUKTU
UZYSKANO ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA BEZ DODATKU:
FOSFORANÓW I BARWNIKÓW PRODUKT BEZGLUTENOWY
525392
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(310) 87858820 (320) 02/04/2018 (330) US

(310) 87858850 (320) 02/04/2018 (330) US

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do gier
komputerowych, programy do gier wideo, platformy z oprogramowaniem komputerowym do serwisów społecznościowych, programy
do interaktywnych gier wideo, pobieralne programy do gier elektronicznych i platformy z oprogramowaniem komputerowym do serwisów
społecznościowych, dostępne przez Internet, z komputerów i urządzeń
bezprzewodowych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przesyłanie, publikowanie, prezentowanie, wyświetlanie, oznaczanie, prowadzenie blogów, udostępnianie lub zapewnianie w inny sposób mediów
elektronicznych lub informacji w dziedzinach społeczności wirtualnych,
gier elektronicznych, rozrywki i cieszących się ogólnym zainteresowaniem, za pośrednictwem Internetu lub innych sieci łączności z osobami
trzecimi, pobieralne oprogramowanie do gier elektronicznych na telefony
komórkowe, pobieralne oprogramowanie do gier elektronicznych
na urządzenia bezprzewodowe i pobieralne oprogramowanie do gier
elektronicznych przeznaczone do aplikacji społecznościowych i na portale
społecznościowe, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy; sprzęt do gier
wideo; automaty do gier, w tym automaty wrzutowe i do pokera, gry
elektroniczne do automatów do gier; urządzenia i wyposażenie do gier,
stoły do gry; urządzenia do gier rozrywkowych i gry (automatyczne
i na monety), gry zręcznościowe; urządzenia do gier zręcznościowych,
żetony do pokera; żetony do gry; gry pokerowe (blind and dealer buttons); ręczne urządzenia do grania w gry elektroniczne; ręczne urządzenia
do grania w gry wideo; kości do gry; gry w kości; karty do gry; karty do gry
w bingo, gry w bingo; żetony do bingo, skomputeryzowane stolikowe
gry wideo do gier; konsole do gier wideo do zastosowania w połączeniu
z zewnętrznym wyświetlaczem lub monitorem; urządzenia do gier wideo
do zastosowania w połączeniu z telewizorem; tasowarki do kart do gry
i gry karciane, sprzęt sprzedawany jako urządzenie do grania w gry planszowe; sprzęt sprzedawany jako urządzenie do grania w gry karciane,
41 rozrywka, gry losowe, gry hazardowe i usługi kasyn, interaktywne gry
losowe, gry hazardowe i usługi kasyn, prowadzenie gier elektronicznych,
usługi rozrywkowe, a mianowicie prowadzenie gier komputerowych
w trybie on-line, gier interaktywnych, gier mobilnych, gry typu social
game i zapewnianie aplikacji do gier, udoskonaleń w ramach gier
komputerowych w trybie on-line i aplikacji do gier w ramach gier
komputerowych w trybie on-line, zapewnianie gier i aplikacji do gier
w urządzeniach typu social, urządzeniach mobilnych, osobistych
urządzeniach elektronicznych, przenośnych urządzeniach elektronicznych
i na platformach do gier, prowadzenie portalu internetowego poświęconego grom komputerowym i grom losowym, usługi rozrywkowe,
a mianowicie zapewnianie środowisk wirtualnych, w których użytkownicy
mogą podejmować interakcje w ramach gier typu social game w celach
rekreacyjnych lub rozrywkowych, usługi rozrywkowe, a mianowicie
prowadzenie elektronicznych gier wywodzących się z pokera w trybie
on-line za pośrednictwem platformy komputerowej, społecznościowej
lub mobilnej, prowadzenie gier w pokera w trybie on-line o charakterze
interaktywnych gier hazardowych w czasie rzeczywistym, a mianowicie
bingo, pokera, gier w automatach, gier wideo i gier o charakterze kasynowym, przy czym wszystkie z powyższych przesyłane za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, portali społecznościowych i telefonów
komórkowych, osobistych urządzeń elektronicznych, przenośnych
elektronicznych systemów gier i platform gier, usługi kasyn w trybie
on-line, zapewnianie w trybie on-line recenzji gier komputerowych, gier
interaktywnych, gier mobilnych i aplikacji do gier, zapewnianie informacji
dotyczących gier komputerowych, gier interaktywnych, gier mobilnych,
gier typu social game i aplikacji do gier, zapewnianie informacji hazardowych dotyczących interaktywnych usług w zakresie gier hazardowych
w czasie rzeczywistym, przy czym wszystkie za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, portali społecznościowych i telefonów komórkowych, osobistych urządzeń elektronicznych i przenośnych elektronicznych
systemów gier, organizowanie i prowadzenie konkursów, zawodów
i innych gier losowych, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów
w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie interaktywnych
konkursów w celach rozrywkowych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, portali społecznościowych i telefonów komórkowych,
osobistych urządzeń elektronicznych i przenośnych elektronicznych
systemów gier, organizowanie i prowadzenie zawodów i innych gier
losowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, portali
społecznościowych i telefonów komórkowych, osobistych urządzeń
elektronicznych i przenośnych elektronicznych systemów gier, telewizyjne
usługi rozrywkowe, informacje, doradztwo i usługi doradcze dotyczące
wymienionych powyżej, 42 projektowanie, opracowanie, programowanie,
testowanie, prowadzenie, personalizacja, prowadzenie, hosting i najem
oprogramowania komputerowego; oprogramowanie jako usługa;
zapewnianie czasowego użytkowania niepobieralnego oprogramowania
w chmurze; informacje, porady i doradztwo dotyczące wszystkich usług
wymienionych powyżej.

(510), (511) 9 towary z pierwszeństwem od dnia 02.04.2018 nr 87858850 US
oprogramowanie do gier komputerowych; programy do gier wideo;
platformy z oprogramowaniem komputerowym do serwisów społecznościowych; programy do interaktywnych gier wideo; pobieralne programy
do gier elektronicznych i platformy z oprogramowaniem komputerowym
do serwisów społecznościowych, dostępne przez Internet, z komputerów i urządzeń bezprzewodowych; oprogramowanie komputerowe
umożliwiające przesyłanie, publikowanie, prezentowanie, wyświetlanie,
oznaczanie, prowadzenie blogów, udostępnianie lub zapewnianie
w inny sposób mediów elektronicznych lub informacji w dziedzinach
społeczności wirtualnych, gier elektronicznych, rozrywki i cieszących się
ogólnym zainteresowaniem, za pośrednictwem Internetu lub innych
sieci łączności z osobami trzecimi; pobieralne oprogramowanie do gier
elektronicznych na telefony komórkowe; pobieralne oprogramowanie
do gier elektronicznych na urządzenia bezprzewodowe i pobieralne
oprogramowanie do gier elektronicznych przeznaczone do aplikacji społecznościowych i na portale społecznościowe, 9 towary bez pierwszeństwa oprogramowanie komputerowe, 28 towary bez pierwszeństwa: gry,
zabawki i akcesoria do zabawy; sprzęt do gier wideo; automaty do gier,
w tym automaty wrzutowe i do pokera, gry elektroniczne do automatów
do gier; urządzenia i wyposażenie do gier, stoły do gry; urządzenia do gier
rozrywkowych i gry (automatyczne i na monety), gry zręcznościowe;
urządzenia do gier zręcznościowych, żetony do pokera; żetony do gry; gry
pokerowe (blind and dealer buttons); ręczne urządzenia do grania w gry
elektroniczne; ręczne urządzenia do grania w gry wideo; kości do gry; gry
w kości; karty do gry; karty do gry w bingo, gry w bingo; żetony do bingo,
skomputeryzowane stolikowe gry wideo do gier; konsole do gier wideo
do zastosowania w połączeniu z zewnętrznym wyświetlaczem lub
monitorem; urządzenia do gier wideo do zastosowania w połączeniu
z telewizorem; tasowarki do kart do gry i gry karciane, sprzęt sprzedawany
jako urządzenie do grania w gry planszowe; sprzęt sprzedawany jako
urządzenie do grania w gry karciane, 41 usługi z pierwszeństwem od dnia
02.04.2018 nr 87858894 US usługi rozrywkowe, a mianowicie prowadzenie gier komputerowych w trybie on-line i zapewnianie aplikacji do gier,
udoskonaleń w ramach gier komputerowych w trybie on-line i aplikacji
do gier w ramach gier komputerowych w trybie on-line; prowadzenie
portalu internetowego poświęconego grom komputerowym i grom
losowym; usługi rozrywkowe, a mianowicie zapewnianie środowisk wirtualnych, w których użytkownicy mogą podejmować interakcje w ramach
gier typu social game w celach rekreacyjnych lub rozrywkowych,
41 usługi bez pierwszeństwa rozrywka, gry losowe, gry hazardowe
i usługi kasyn; interaktywne gry losowe, gry hazardowe i usługi kasyn;
prowadzenie gier elektronicznych; usługi rozrywkowe, a mianowicie
prowadzenie gier interaktywnych, gier mobilnych, gry typu social game;
zapewnianie gier i aplikacji do gier w urządzeniach typu social, urządzeniach mobilnych, osobistych urządzeniach elektronicznych, przenośnych
urządzeniach elektronicznych i na platformach do gier; usługi rozrywkowe, a mianowicie prowadzenie elektronicznych gier wywodzących się
z pokera w trybie on-line za pośrednictwem platformy komputerowej,
społecznościowej lub mobilnej; prowadzenie gier w pokera w trybie
on-line o charakterze interaktywnych gier hazardowych w czasie rzeczywistym, a mianowicie bingo, pokera, gier w automatach, gier wideo i gier
o charakterze kasynowym, przy czym wszystkie z powyższych przesyłane
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, portali społecznościowych i telefonów komórkowych, osobistych urządzeń elektronicznych,
przenośnych elektronicznych systemów gier i platform gier; usługi kasyn
w trybie on-line; zapewnianie w trybie on-line recenzji gier komputerowych, gier interaktywnych, gier mobilnych i aplikacji do gier; zapewnianie
informacji dotyczących gier komputerowych, gier interaktywnych, gier
mobilnych, gier typu social game i aplikacji do gier, zapewnianie informacji hazardowych dotyczących interaktywnych usług w zakresie gier hazardowych w czasie rzeczywistym, przy czym wszystkie za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, portali społecznościowych i telefonów
komórkowych, osobistych urządzeń elektronicznych i przenośnych
elektronicznych systemów gier, organizowanie i prowadzenie konkursów,
zawodów i innych gier losowych; organizowanie i prowadzenie gier
i konkursów w celach rozrywkowych; organizowanie i prowadzenie
interaktywnych konkursów w celach rozrywkowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, portali społecznościowych i telefonów komórkowych, osobistych urządzeń elektronicznych i przenośnych elektronicznych systemów gier; organizowanie i prowadzenie zawodów i innych
gier losowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, portali
społecznościowych i telefonów komórkowych, osobistych urządzeń
elektronicznych i przenośnych elektronicznych systemów gier; telewizyjne
usługi rozrywkowe; informacje, doradztwo i usługi doradcze dotyczące
wymienionych powyżej, 42 usługi bez pierwszeństwa: projektowanie,
opracowanie, programowanie, testowanie, prowadzenie, personalizacja,
prowadzenie, hosting i najem oprogramowania komputerowego; oprogramowanie jako usługa; zapewnianie czasowego użytkowania niepobieralnego oprogramowania w chmurze; informacje, porady i doradztwo
dotyczące wszystkich usług wymienionych powyżej.

