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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) 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:
y zgłoszonych znakach towarowych,
y wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych,
y informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium RP
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),
– prezentację znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg Klasyﬁkacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.
Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium RP 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 RP 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,
– numery klas objętych sprzeciwem,
– datę wniesienia sprzeciwu.
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy
wyznaczonych na terytorium RP 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 RP (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.

BIULE T YN
Urzędu Patentowego
Znaki towarowe
Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r.

Nr ZT01

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
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
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający,
jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego 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)
(731)

454896
(220) 2016 04 15
FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Wrocław
(540) AUTO STOP RACE

(531) 18.07.01, 26.04.05, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, 39 organizacja wycieczek, 41 organizacja wydarzeń rozrywkowych.
(210)
(731)

455014
(220) 2016 04 18
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) KRAFTOWE

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 zastawa stołowa, szklanki, kieliszki, naczynia
do picia i akcesoria barowe, 25 odzież, nakrycia głowy.
(210)
(731)

455236
(220) 2016 04 20
GRUPA AGROCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) DELICJA Zdrowy start laktacji

(531) 01.07.01, 03.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, w tym w szczególności: pasza dla zwierząt, w tym algarobilla, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
bagasse z trzciny cukrowej, buraki, dodatki do pasz, dodatki
do pasz nie do celów leczniczych, drożdże dla bydła, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, karmy dla zwierząt
gospodarskich i domowych, kasze dla drobiu, kiszonki, koncentraty białkowo-witaminowe jako dodatki do pasz, koncentraty paszowe, korzenie jadalne, kukurydza, mączka dla
zwierząt, mączka lniana na pasze dla zwierząt, mączka rybna
na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla
zwierząt, mąka z ryżu, mieszanki paszowe, napoje dla zwierząt, odpady gorzelniane, odpady z gorzelni, makuchy z orzechów arachidowych dla zwierząt, owies, pasza dla zwierząt
tuczonych, pasza dla bydła, pokarm dla ptaków, pokarm
dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt,
premiksy paszowe, produkty do hodowli zwierząt, produkty
do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, przynęty wędkarskie, pszenica, siano, słoma
na ściółkę, słoma, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, superkoncentraty paszowe, wapno do pasz, wodorosty
spożywcze dla zwierząt, ziarna, ziarno do żywienia zwierząt,
ziemniaki, ściółka dla zwierząt domowych, żyto, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe, w tym w szczególności: audyt, badania marketingowe, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie, usługi
import-eksport, udzielanie informacji handlowych, informacje o działalności gospodarczej, koszty, opinie, organizacja
i prowadzenie skupu zbóż, ziaren i roślin uprawnych, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, pośredniczenie w kontraktacji skupu zbóż, ziaren i roślin uprawnych, pośredniczenie w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, powielanie dokumentów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, prognozy ekonomiczne, przygotowywanie listy
płac, public relations, rachunkowość, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, analizy rynku,
sortowanie danych w bazach komputerowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, sprzedaż dodatków do pasz
nie do celów leczniczych, sprzedaż karm, sprzedaż koncentratów białkowo-witaminowych, sprzedaż koncentratów
paszowych, sprzedaż mieszanek paszowych, sprzedaż pasz,
sprzedaż premiksów paszowych dla zwierząt, sprzedaż preparatów do proﬁlaktyki i zwalczania chorób metabolicznych
zwierząt, sprzedaż spożywczych pasz wzmacniających dla

Nr ZT01/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

zwierząt, sprzedaż superkoncentratów paszowych, sprzedaż środków higieny udoju, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
agencji importowo - eksportowej, usługi badania rynku,
usługi marketingowe, usługi prowadzenia sprzedaży pasz
i pokarmów dla zwierząt w hurtowniach, usługi prowadzenia
sprzedaży pasz i pokarmów dla zwierząt w sklepach, usługi
prowadzenia sprzedaży pasz i pokarmów dla zwierząt za pośrednictwem strony internetowej, usługi reklamowe, wyceny
handlowe, wystawy handlowe, wywiad gospodarczy, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
w tym w szczególności: analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania chemiczne, badania techniczne, prace
badawczo-rozwojowe, badania biologiczne, usługi chemiczne, doradztwo techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie produkcji
pasz dla zwierząt, doradztwo techniczne i technologiczne
w zakresie doboru pasz dla zwierząt, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, inżyniera techniczna, kontrola jakości,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, pomiary, projektowanie opakowań.
(210) 455317
(220) 2016 04 21
(731) LEŚNIEWSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) wrapMe!

(531) 24.17.04, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 29 desery jogurtowe, desery mleczne, desery
owocowe, dipy serowe, dżemy, ekstrakty do zup, galaretki
mięsne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawierające
jajka, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające kurczaka, gulasze, hamburgery, hummus, jogurty,
kaszanka, kiełbasy wędzone, koktajle lodowe, koncentraty
zup, konserwy, marynaty, napoje mleczne, nasiona jadalne, oleje do gotowania, owoce morza, owoce przetworzone, owoce w syropie, pasty mleczne do smarowania, pasty
przyrządzone z orzechów, pasty rybne, pasztety, pikle, podroby, potrawy rybne, potrawy mięsne gotowane, produkty
z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców morza,
przetwory owocowe, ryby przetworzone, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatka z kurczaka, sałatka
z ikrą ryb cefalowatych, sałatka ziemniaczana, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych, warzywa
gotowane, warzywa marynowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, wywary i buliony, wywar z warzyw, zupy,
30 babeczki, bagietki, bajgle, bułki, chleb, ciastka, cukier, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, drób
w cieście, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów,
gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze, knedle, krakersy, kuskus, makarony, marynaty, mięsne
sosy, muesli, nachos, naleśniki, paszteciki, placki, przyprawy,
quiche, risotto, rogaliki, sosy do sałatek, sosy jako przyprawy,
sushi, tarty, tosty, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren
zbożowych, żywność zawierająca kakao, 32 bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowy jabłecznik,
bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, lemoniada, napoje
aromatyzowane owocami, napoje energetyzujące, napoje
dla sportowców, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne,

5

soki owocowe do użytku jako napoje, woda, 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością handlową, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, doradztwo
biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, handlowe usługi doradcze dotyczące
franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw
w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym
w ramach kontraktu franczyzowego, przetwarzanie danych,
reklama, marketing, udostępnianie informacji handlowych,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, zarządzanie biznesowe dla
sklepów, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących
towarów: „desery jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe, dipy serowe, dżemy, ekstrakty do zup, galaretki mięsne,
gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawierające jajka, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające kurczaka,
gulasze, hamburgery, hummus, jogurty, kaszanka, kiełbasy
wędzone, koktajle lodowe, koncentraty zup, konserwy, marynaty, napoje mleczne, nasiona jadalne, oleje do gotowania,
owoce morza, owoce przetworzone, owoce w syropie, pasta
rybna, pasty mleczne do smarowania, pasty przyrządzone
z orzechów, pasty rybne, pasztety, pikle, podroby, potrawy
rybne, potrawy mięsne gotowane, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców morza, przetwory
owocowe, ryby przetworzone, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatka z kurczaka, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, sałatka ziemniaczana, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych, warzywa gotowane,
warzywa marynowane, warzywa konserwowane, warzywa
suszone, wywary i buliony, wywar z warzyw, zupy, babeczki,
bagietki, bajgle, bułki, chleb, ciastka, cukier, dania na bazie
ryżu, dania gotowe zawierające makaron, drób w cieście, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze, knedle, krakersy, kuskus, makarony, marynaty, mięsne sosy, muesli, nachos,
naleśniki, paszteciki, placki, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, quiche, risotto, rogaliki, sosy do sałatek, sosy [przyprawy],
sushi, tarty, tosty, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren
zbożowych, żywność zawierająca kakao, bazy do koktajli bez
alkoholu, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, bezalkoholowy jabłecznik, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, lemoniada, napoje aromatyzowane owocami, napoje energetyzujące, napoje dla sportowców, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne, soki owocowe
do użytku jako napoje, woda, 43 bary, bary sałatkowe, usługi
cateringowe, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnie,
koktajlbary, lodziarnie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie posiłków
w hotelach, restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, stołówki,
usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro, bary z kanapkami, usługi restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu
na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
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(210) 455623
(220) 2016 04 26
(731) YIT OYJ, Helsinki, FI
(540) MYŚLIMY O DOMACH Z UCZUCIEM
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi ﬁnansowe,
usługi pieniężne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi
zarządzania nieruchomościami, usługi wynajmu i pośrednictwa w zakresie nieruchomości komercyjnych, budynków
i mieszkań, usługi zarządzania budynkami i mieszkaniami,
konsulting i doradztwo w zakresie wymienionych usług,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Naprawy i konserwacja dróg i ulic, Naprawy i konserwacja torów kolejowych, Naprawy i konserwacja placów
zabaw oraz obiektów sportowych, Naprawy i konserwacja
portów i szlaków wodnych, Górnictwo, Naprawy i konserwacja nieruchomości, Sprzątanie budynków, obiektów
przemysłowych i placów budowy, piaskowanie dróg i ulic,
odśnieżanie, naprawy i instalacja urządzeń grzewczych,
wodnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych i chłodzących,
naprawy i instalacja maszyn, urządzeń i systemów technicznych stosowanych w nieruchomościach, obsługa nieruchomości, a mianowicie usługi portierskie polegające na dozorowaniu i stróżowaniu, sprzątanie dziedzińców, naprawa,
czyszczenie i malowanie budynków, powierzchni biurowych
i apartamentów, naprawy i instalacja maszyn, urządzeń i systemów technicznych stosowanych na placach budowy lub
dla celów obsługi nieruchomości, Wypożyczanie narzędzi,
maszyn i sprzętu dla celów obsługi prac budowlanych, rozbiórkowych oraz obsługi nieruchomości, usługi w zakresie
inspekcji budynków i mieszkań przed rozpoczęciem prac
konserwacyjnych i naprawczych, usługi remontowe i usługi przebudowy lokali, naprawa nieruchomości, budynków
i apartamentów, usługi identyﬁkacji i naprawy uszkodzeń,
kontrola wilgoci i osuszanie, mianowicie inspekcje, naprawa
i osuszanie budynków, apartamentów oraz gruntu po uszkodzeniach spowodowanych przez wilgoć, usługi budowlane,
naprawy i instalacje dotyczące technologii budowlanych,
procesów przemysłowych, dystrybucji energii, telekomunikacji i przesyłania danych, automatyki, zarządzania energią,
wytwarzania i magazynowania energii odnawialnej, usług
ochrony oraz inżynierii miejskiej, Nadzór budowlany na miejscu inwestycji, usługi nadzoru budowlanego dla projektów
budowlanych, Serwisowanie, naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, Instalacja, konserwacja i naprawa podnośników i wind, Wstawianie szyb, instalacja, konserwacja i naprawa szkła, okien, rolet i żaluzji, Wynajem maszyn i sprzętu
do czyszczenia i prania, Instalacje hydrauliczne, konserwacje
i naprawy hydrauliczne, Usługi stawiania rusztowań budowlanych oraz platform roboczych i budowlanych, Usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, Instalacja, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego, Usługi znakowania nawierzchni, Usługi oczyszczania
kanalizacji, konsulting i doradztwo w zakresie wymienionych
usług., 39 usługi transportowe, pakowanie i przechowywanie towarów, organizowanie podróży, usługi kontroli ruchu
pojazdów, usługi parkingowe, wynajem miejsc postojowych,
wynajem powierzchni magazynowych, wynajem kontenerów do przechowywania, rezerwacje podróży, wynajem
sprzętu transportowego, konsulting i doradztwo w zakresie
wymienionych usług, 42 usługi naukowe i technologiczne
oraz związane z nimi badania i projektowanie, analizy przemysłowe i badania przemysłowe, projektowanie i rozwijanie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, projektowanie
budynków, testy techniczne i kontrola jakości, usługi inżynieryjne, audyt energetyczny, konsultacje w zakresie oszczędzania energii oraz wydajności energetycznej, usługi badawcze
i projektowe w zakresie technologii budowlanych, procesów
przemysłowych, dystrybucji energii, telekomunikacji i prze-
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syłania danych, automatyki, zarządzania energią, wydajności energetycznej, wydajności budynków i nieruchomości,
wytwarzania i magazynowania energii odnawialnej, usług
ochrony oraz inżynierii miejskiej, oceny i badania geologiczne, projektowanie i rozwijanie maszyn, urządzeń i systemów technicznych stosowanych w nieruchomościach,
usługi pomiaru zużycia energii, nadzór odczytów liczników
zużycia energii i wody oraz innych budowlanych liczników
i przyrządów pomiarowych, opracowywanie niezawodności
operacyjnej, zarządzanie bezpieczeństwem i informacjami
związanymi z systemami danych przemysłowych: zdalne
monitorowanie systemów komputerowych, zarządzanie
projektami technicznymi, nadzór nad technicznym użytkowaniem i konserwacją nieruchomości, sprawdzanie, kontrola
i nadzór nad maszynami, urządzeniami i systemami technicznymi stosowanymi w nieruchomościach, inspekcja budynków (kontrola, pomiary), monitoring i nadzór nad zakładami wytwarzającymi energię, projektowanie wnętrz, usługi
w zakresie architektury i urbanistyki, sporządzanie raportów
w zakresie planów nieruchomości, wydawanie certyﬁkatów
(kontrola jakości), konsulting i doradztwo w zakresie wymienionych usług, sporządzanie planów użytkowych nieruchomości, 43 usługi zaopatrywania w żywność i napoje,
tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele (schroniska)
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów kempingowych dla przyczep kempingowych, żłobki i placówki opieki dziennej dla dzieci, ośrodki
opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, udostępnianie obiektów imprezowuch oraz tymczasowych biur
i obiektów konferencyjnych, usługi pośrednictwa w zakresie
rezerwacji tymczasowego zakwaterowania, konsulting i doradztwo w zakresie wymienionych usług.
(210)
(731)

455975
(220) 2016 05 04
REMY COINTREAU LUXEMBOURG S.A.,
Luxembourg, LU
(540) BE A BEE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(310)
(731)
(540)

456227
(220) 2016 05 12
302016000043396
(320) 2016 04 28 (330) IT
CREDIT AGRICOLE SA, Montrouge Cedex, FR
BankMeApp

(531) 24.15.01, 26.04.02, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 9 ładowalne oprogramowanie komputerowe
w formie aplikacji instalowanych na komputery osobiste,
laptopy, telefony komórkowe oraz tablety umożliwiające
akces on-line do obsługi stron internetowych z dziedziny
bankowości, ubezpieczeń, ﬁnansów oraz nieruchomości,
36 ubezpieczenia, operacje ﬁnansowe i walutowe, operacje
bankowe, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, inwestycje kapitałowe, doradztwo ﬁnansowe, notowania
giełdowe, pośrednictwo giełdowe, emisja czeków podróżnych oraz listów zastawnych, wystawianie poleceń zapłaty,
emisja kart kredytowych, bankowa obsługa oszczędności,
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analizy ﬁnansowe, wyceny ﬁnansowe z dziedziny ubezpieczeń, bankowości oraz nieruchomości, ekspertyzy dla celów
ﬁskalnych, usługi ﬁnansowe, obsługa ﬁnansowa pożyczek,
operacje ﬁnansowe, informacje ﬁnansowe, transakcje ﬁnansowe, tworzenie funduszów inwestycyjnych, lokowanie
i zarządzanie ﬁnansami oraz zarządzanie oszczędnościami
ﬁnansowymi, usługi aktuariuszy, factoring, usługi biur informacji kredytowej, oszacowanie w zakresie wycen majątku
nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi
w zakresie obsługi kart kredytowych oraz kart debetowych,
wymiana walut, depozyty sejfowe, weryﬁkacja czeków,
transfer elektroniczny kapitału.

7

(540) multivital
(510), (511) 31 dodatki mineralno-witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych, pasze i karmy dla
zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych i hodowlanych.
(210) 456943
(220) 2016 05 24
(731) KOŁODYŃSKI JANUSZ, Lublin
(540) ZDROWA STOPA CENTRUM
PODOLOGICZNO-ORTOPEDYCZNE

(210)
(731)

456624
(220) 2016 05 18
GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH
FOSFORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) fosek

(531)

(531)

02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 02.05.02, 02.05.08,
02.05.23, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, w tym materiały reklamowe, marketingowe, informacyjne, oprawy i okładki książek, zeszytów, notesów, artykuły i materiały biurowe, szkolne, w tym przybory do pisania i rysowania, piórniki, teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze],
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, worki na śmieci wykonane z papieru lub
z tworzyw sztucznych, pudełka, naklejki, zeszyty, notesy,
bloki do pisania, rysowania, 18 torby, torby szkolne, 22 torby
do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych,
25 odzież i nakrycia głowy, w tym czapki, daszki, koszulki,
podkoszulki, 28 gry i zabawki, w tym maskotki, gry planszowe, 35 publikowanie tekstów reklamowych, promocyjnych,
handlowych, rozpowszechnianie, rozdawanie materiałów
reklamowych, promocyjnych takich, jak: katalogi, broszury,
ulotki, kalendarze, długopisy, pióra, ołówki, kredki, odzież,
nakrycia głowy, koszulki, czapeczki, daszki, kubki, zabawki,
maskotki, gry.
(210)
(731)

456750
(220) 2016 05 20
PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski

02.09.19, 24.13.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 bandaże gipsowe, bandaże elastyczne, bandaże usztywniające ortopedyczne, bandaże ortopedyczne
na stawy, buty do celów leczniczych, aparaty do masaży,
urządzenia lecznicze do gimnastyki, gorsety brzuszne, gorsety do celów leczniczych, kołnierze ortopedyczne, kule inwalidzkie, nakolanniki ortopedyczne, opaski gipsowe, opaski
uciskowe, aparaty i urządzenia do masażu, obuwie do celów
leczniczych, wkładki do stóp, wkładki przeciw płaskostopiu,
ochraniacze na palce, artykuły ortopedyczne, pasy ortopedyczne, poduszki do celów leczniczych, pończochy przeciw
żylakom, protezy, ortezy, tutory, stabilizatory, rękawice do masażu, rękawice do celów medycznych, wkładki ortopedyczne do obuwia, ortopedyczne opatrunki uciskowe, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: bandaże gipsowe,
bandaże elastyczne, bandaże usztywniające ortopedyczne,
bandaże ortopedyczne na stawy, buty do celów leczniczych,
aparaty do masaży, urządzenia lecznicze do gimnastyki, gorsety brzuszne, gorsety do celów leczniczych, kołnierze ortopedyczne, kule inwalidzkie, nakolanniki ortopedyczne, opaski
gipsowe, opaski uciskowe, aparaty i urządzenia do masażu,
obuwie do celów leczniczych, wkładki do stóp, wkładki przeciw płaskostopiu, ochraniacze na palce, artykuły ortopedyczne, pasy ortopedyczne, poduszki do celów leczniczych, pończochy przeciw żylakom, protezy, ortezy, tutory, stabilizatory,
rękawice do masażu, rękawice do celów medycznych, wkładki ortopedyczne do obuwia, ortopedyczne opatrunki uciskowe, reklama i promocja usług podologa, 44 doradztwo w zakresie ﬁzykoterapii, usługi kosmetyczne, usługi w zakresie
nastawiania kręgosłupa, ﬁzykoterapia, diagnostyka medyczna, masaż, odnowa biologiczna, poradnictwo podologiczne,
świadczenie usług podologa, usługi laboratoryjne w zakresie
badań stóp, konsultacje w zakresie proﬁlaktyki stóp, leczenie
chorób stóp w tym: usuwanie kurzajek, brodawek, usuwanie odcisków, modzeli i zrogowaceń, leczenie wrastających
paznokci, leczenie grzybicy paznokci, leczenie stopy cukrzycowej, rekonstrukcje paznokci, terapie na pękające pięty, pocące się stopy i suchą skórę stóp, badanie dynamiczne chodu
i biegu z wkładkami diagnostycznymi.
(210)
(731)

457175
(220) 2016 05 31
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI
WINIARSTWA GALICJA VITIS, Jasło
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(540) Podkarpacka Akademia Wina
(510), (511) 33 aperitify, brandy, gotowe napoje alkoholowe
inne niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], jabłecznik, cydr
[napój alkoholowy], kirsz [alkohol na bazie wiśni], miód pitny, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe
destylowane, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje
alkoholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], wino,
35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, public relations, publikowanie
tekstów sponsorowanych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych.
(210)
(731)

457281
(220) 2016 06 02
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Aleja Gwiazd ZET Gold
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania
w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne lub optyczne nośniki danych, dźwięku
i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku,
dyski kompaktowe, dyski optyczne, programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe, dyski
magnetyczne, dyski obliczeniowe, ﬁlmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty
do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku,
urządzenia nadawcze, 16 materiały reklamowe, materiały
drukowane, aﬁsze, czasopisma, publikacje prasowe, rysunki,
albumy, broszury, kalendarze, fotograﬁe, reprodukcje graﬁczne, katalogi, ulotki, wydruki graﬁczne, naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały piśmienne, artykuły
biurowe, artykuły papiernicze, banery, komiksy, postery i plakaty, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, karty
muzyczne z życzeniami, materiały do nauczania, 25 odzież,
T-shirty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria, paski, skarpety, 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym
na portalach internetowych, organizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet,
monitorowanie radiowych mediów elektronicznych, usługi
publikowania tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń
w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, w tym
na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej w tym
na portalach internetowych, usługi reklamowe, dystrybucja
i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych,
informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci
Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób
trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci
łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz
osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów radiowych, zapis wybranych danych i określenie ich zawartości w sieciach,
badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych
oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży,
projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam
radiowych i w sieci Internet w tym na portalach interneto-
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wych, wykorzystanie znaku ﬁrmowego w reklamie, promocji,
działaniach marketingowych promujących ﬁrmę, usługę lub
produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, wykorzystanie znaku ﬁrmowego w reklamie, produkcji, działaniach
marketingowych promujących ﬁrmę, usługę lub produkt
w związku z wizerunkiem czy prestiżem, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji
i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i oﬀ-line,
przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie mediów elektronicznych
i stacji radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji
i informacji, tworzenie serwisów informacyjnych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego,
odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja
programów, rozpowszechnianie programów edukacyjnych
i rozrywkowych, usługi portali internetowych i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych,
obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie
transmisji, retransmisja programów, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, usługi aranżacji i leasingu
czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie
produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych,
w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie
rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach,
dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizowanie
rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego,
prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach,
imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez
okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań,
udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej
w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności
sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem Internetu,
drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja i montaż audycji
radiowych, on-line i na zlecenie, oraz dla mediów masowych
(gazety, czasopisma, plakaty, bilboardy, banery, wielkonakładowe książki, radio, telewizja, płyty, kasety, ﬁlmy, Internet),
produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku,
streaming dostarczany on-line z bazy danych lub z Internetu,
dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych
i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie
zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów
sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawo-
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dów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi
w zakresie opracowywania reportażu, reportaże z imprez
o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi
reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk
artystycznych, koprodukcje stacji radiowej ze stacjami telewizyjnymi, produkcja programów radiowych o charakterze
biznesowym, 42 przetwarzanie informacji dźwiękowych
na postać cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, użyczenie stron internetowych
do tworzenia serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich: tworzenie i prowadzenie stron internetowych na rzecz
osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz
opracowania ekspertyz i raportów naukowo-badawczych
w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw
autorskich i praw własności przemysłowej na rzecz osób
trzecich.
(210)
(731)

457317
(220) 2016 06 02
WÓJCIK JACEK BIURO INFORMATYKI STOSOWANEJ
FORMAT, Wrocław
(540) Faktura Expert

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy, komputery, komputery przenośne, maszyny księgujące, modemy, komputery pokładowe, urządzenia peryferyjne
komputerowe, kasy rejestrujące, software dla komputerów,
oprogramowanie komputerowe, 36 usługi ﬁnansowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych,
badania techniczne, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych, powielanie oprogramowania, programowanie,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania, konserwacja oprogramowania komputerowego,
konwersja danych przez programy komputerowe, opracowywanie projektów technicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie
miejsca na serwerach.
(210) 457343
(220) 2016 06 03
(731) PRZYBYSZEWSKI OSKAR API CONNECT, Międzyzdroje
(540) API Info Mobilny Informator Noclegowy
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(531) 02.07.23, 10.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
komputerowe do pobrania, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych
GPS, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
39 informacje dotyczące transportu i podróży, świadczenie
usług w zakresie informacji podróżnej, udostępnianie informacji turystycznych za pomocą komputerowej bazy danych,
udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży,
udzielanie informacji online na temat podróży, udzielanie
informacji turystycznej za pomocą komputera, udzielanie
informacji turystycznych, udzielanie informacji związanych
z trasami podróży, usługi agencji planowania podróży, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwacji podróży
turystycznych, usługi towarzyszenia podróżnym, zwiedzanie
turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 43 elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, informacja na temat hoteli,
informacja o usługach restauracyjnych, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, organizowanie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji
zakwaterowania na czas wakacji, usługi agencji w zakresie
rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, usługi biur
zakwaterowania, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu.
(210) 457344
(220) 2016 06 03
(731) PRZYBYSZEWSKI OSKAR API CONNECT, Międzyzdroje
(540) API INFO Mobilny Informator Noclegowy
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje
komputerowe do pobrania, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych
GPS, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
39 informacje dotyczące transportu i podróży, świadczenie
usług w zakresie informacji podróżnej, udostępnianie informacji turystycznych za pomocą komputerowej bazy danych,
udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży,
udzielanie informacji online na temat podróży, udzielanie
informacji turystycznej za pomocą komputera, udzielanie
informacji turystycznych, udzielanie informacji związanych
z trasami podróży, usługi agencji planowania podróży, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwacji podróży
turystycznych, usługi towarzyszenia podróżnym, zwiedzanie
turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 43 elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, informacja na temat hoteli,
informacja o usługach restauracyjnych, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, organizowanie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji
zakwaterowania na czas wakacji, usługi agencji w zakresie
rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, usługi biur
zakwaterowania, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)

457449
(220) 2016 06 06
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRIMADENT SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów
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(540) PRIMADENT

(531) 02.09.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 dopasowywanie protez, dopasowywanie
przyrządów protetycznych, doradztwo związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna,
stomatologia kosmetyczna, usługi dentystyczne, usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, usługi kliniki
dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów.
(210) 457452
(220) 2016 06 06
(731) TARNOWSKI PIOTR EFEKT, Kraków
(540) SCW DETAILING

(531) 01.15.05, 15.01.01, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 alizaryna, aluminiowe farby, auramina, barwniki, barwniki anilinowe, biele, bitumiczny lakier, cynkowa biel,
czernidła, emalie do malowania, emalie, farby, farby bakteriobójcze, farby podkładowe, farby wodne klejowe lub kazeinowe, farby zawierające azbest, fustina, indygo, kurkuma,
lakiery, metalowe folie dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, ognioodporne farby, pigmenty, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, powłoki, preparaty zabezpieczające przed rdzą, rozcieńczalniki do lakierów,
sadza, słód, smary przeciwrdzewne, srebro pigmenty, sumak
do lakierów, szafran, środki antykorozyjne, terpentyna, tlenek
kobaltu, tytan, utrwalacze, zagęszczacze do farb, 3 preparaty
do czyszczenia, detergenty inne niż używane w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania lakierów, preparaty
do usuwania rdzy, pasty do skórzanej tapicerki, soda krystaliczna do czyszczenia, spryskiwacze szyb, preparaty do szorowania podłóg, wosk do skór, wosk polerski, 37 aplikacja powłok ceramicznych, aplikacja folii ochronnych, czyszczenie
okien, czyszczenie pojazdów, lakierowanie, mycie pojazdów,
mycie samochodów, obsługa pojazdów, polerowanie pojazdów, tuningowanie samochodów, usuwanie wgnieceń, zabezpieczanie przed korozją.
(210) 457470
(220) 2016 06 06
(731) MICHALSKI BARTOSZ INTER-KAS P.P.H.U., Poznań
(540) INTER-KAS
(510), (511) 7 maszyny do składania czcionek wykorzystywane w drukarstwie, drukarskie maszyny, drukarskie prasy, etykieciarki, formy - części maszyn, matryce drukarskie, podajniki papieru, urządzenia do rozprowadzania tuszu, tympany,
maszyny do typograﬁi, typograﬁczne prasy, 9 automaty biletowe, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, czytniki - sprzęt przetwarzania danych, dyski optyczne,
elektryczne urządzenia pomiarowe, etykietki na towarach
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elektroniczne, interfejsy komputerowe, karty magnetyczne
kodowane, kasy rejestrujące, kodery magnetyczne, kodowane identyﬁkacyjne bransoletki magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, drukarki do komputerów, komputery przenośne, maszyny księgujące, maszyny sprzedające automatyczne, maszyny sumujące, przyrządy miernicze, miary,
mierniki czasu naświetlania - światłomierze, mikroprocesory,
modemy, monitory ekranowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dysków do komputera, magnetyczne nośniki informacji, odbiorniki audio i wideo, optyczne
nośniki danych, pamięci komputerowe, płytki krzemowe
[obwody scalone] półprzewodnikowe, procesory tekstu,
procesory - centralne jednostki przetwarzania, przekaźniki
elektryczne, przyrządy pomiarowe, skanery, sprawdziany wzorniki, totalizatory, transformatory elektryczne, translatory elektroniczne kieszonkowe, tranzystory, urządzenia
do fakturowania, urządzenia do fotokopiowania, urządzenia
do fototelegraﬁi, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
urządzenia do ładowania baterii, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia do ważenia, urządzenia i przyrządy do ważenia,
urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia pomiarowe,
urządzenia projekcyjne, urządzenia telefoniczne, urządzenia
telewizyjne, urządzenia zawierające wizjery optyczne, wagi,
wagi do listów, wagi laboratoryjne wysokiej dokładności,
wielofunkcyjne bankomaty, wskaźniki ilości, wyroby optyczne, zegary kontrolne, 16 cyfry - czcionki drukarskie, czcionki
drukarskie, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie
z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, futerały na matryce, kalka maszynowa, matryce, matryce do druku ręcznego,
nalepki, naklejki, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne okładki
na czeki, papier do maszyn rejestrujących, przebitki, przezrocza, rolki do taśm barwiących, spinacze do banknotów, tace
do sortowania i liczenia pieniędzy, taśmy do maszyn do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, urządzenia i maszyny do powielania, urządzenia
ręczne do etykietowania, aparaty do wykonywania winiet,
zszywacze, zszywki biurowe.
(210)
(731)

457566
(220) 2016 06 08
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. (SPÓŁKA AKCYJNA),
Schiphol-Rijk, NL
(540) POLAND POSITION

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z branży odzieżowej, obuwniczej i motoryzacyjnej, zwłaszcza pojazdów mechanicznych, motocykli, skuterów, quadów, samochodów, akcesoriów do pojazdów mechanicznych, akcesoriów do motocykli, preparatów chemicznych
do pojazdów mechanicznych, odzieży ochronnej do jazdy
na motocyklach, ochraniaczy do jazdy na motocyklach,
kombinezonów motocyklowych, odzieży skórzanej, odzieży
z tworzyw sztucznych, butów, kasków, rękawiczek, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie detalicznym oraz w hurtowni, 37 usługi w zakresie prowadzenia
stacji obsługi i naprawy pojazdów w tym konserwacja i naprawa pojazdów, usługi dotyczące smarowania pojazdów
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mechanicznych, czyszczenia i polerowania, mycia i zabezpieczenia przed korozją, malowania pojazdów mechanicznych, wulkanizacji.
(210)
(731)

457610
(220) 2016 06 08
JANKOWSKA EWELINA, REICHELT JULIUSZ IPNOTIC
PARTNERS SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) Ipnotic
(510), (511) 20 biurka, biurka i stoły, duże wyściełane fotele, fotele, fotele biurowe, fotele bujane, fotele dopasowane
do kształtu ciała [contour chair], fotele rozkładane w łóżka,
fotele rozkładane z odchylanym oparciem, fotele rozkładane
z podnóżkiem, fotele wypoczynkowe, fotele z regulowanym
oparciem i podparciem dla nóg [meble], komody, krzesła,
krzesła biurowe, krzesła na jednej nodze, krzesła na ramie
ślizgowej, krzesła obrotowe, krzesła stołowe, krzesła, fotele
z ruchomym oparciem, łóżka, półki [meble], pufy [meble],
regały [meble], rozkładane fotele, siedzenia dla dzieci, sofy,
stoliki kawowe, stoliki komputerowe, stoliki salonowe, stoliki
składane, stołki barowe, stoły.
(210) 457688
(220) 2016 06 10
(731) CZARKOWSKI WIESŁAW, Kielce
(540) Ener Vita

(531) 01.15.23, 29.01.01, 29.01.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 5 leki, w tym leki homeopatyczne, leki do celów
stomatologicznych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze - wspierające, aerozole chłodzące do celów medycznych,
preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych,
aminokwasy do celów medycznych, antyseptyki, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, herbata dla
astmatyków, buliony dla bakteriologicznych kultur, balsamy
do celów leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych,
preparaty białkowe do celów medycznych, suplementy diety
zawierające białko, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, błonnik pokarmowy, borowina lecznicza, bransolety do celów leczniczych, ołówki przeciw brodawkom, brom
do celów farmaceutycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, wyciąg z chmielu do celów
farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, cukierki do celów leczniczych, cukiernicze wyroby do celów leczniczych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety zawierające drożdże, drożdże do celów
farmaceutycznych, suplementy diety zawierające enzymy,
enzymy do celów farmaceutycznych i medycznych, enzymy do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów
farmaceutycznych, gliceryna do celów medycznych, octan
glinu do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające glukozę, glukoza do celów medycznych, środki przeciw gorączce, gorczyca do celów farmaceutycznych, okłady
gorczycowe, gorczycowy olej do celów leczniczych, gulardowa woda, guma do celów medycznych, guma do żucia
do celów leczniczych, gumiguta do celów leczniczych, gurjunowy balsam do celów medycznych, gwajakol do celów
farmaceutycznych, preparaty przeciw hemoroidom, herbata
lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, irlandzki
mech do celów medycznych, preparaty do irygacji do celów
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medycznych, jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza,
kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych, kamforowy olejek do celów medycznych, kandyz
do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kora kondurango do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych, koper włoski do celów leczniczych, spoiwa
do kopyt zwierząt, kora do celów farmaceutycznych, korzenie
lekarskie, lotony do celów farmaceutycznych, lucerna chmielowa do celów farmaceutycznych, lukrecja do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowe,
kora mangrowa do celów farmaceutycznych, maści i mazidła do celów farmaceutycznych, woda melisowa do celów
farmaceutycznych, mentol, mięta do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie, preparaty z mikroelementów
dla ludzi i zwierząt, wody mineralne do celów leczniczych,
mineralne suplementy diety, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycznych,
nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych,
napoje lecznicze, środki na uspokojenie nerwów, obrączki
przeciwreumatyczne, płyny do przemywania oczu, środki
oczyszczające, preparaty medyczne do odchudzania, środki
na odciski, pierścienie na odciski stóp, preparaty, w tym maść
przeciw odmrożeniom, odżywcze suplementy diety, okłady
gorczycowe, suplementy diety zawierające olej lniany, oleje
lecznicze, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych,
ołowiawa woda, środki do leczenia oparzeń, środki przeciw
pasożytom, pastylki do celów farmaceutycznych, środki medyczne przeciw poceniu się, podłoża dla kultur bakteryjnych,
pomady do celów medycznych, preparaty zmniejszające
popęd seksualny, preparaty medyczne na porost włosów,
sole potasowe do celów medycznych, preparaty do leczenia
trądziku, preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, proszek perłowy do celów medycznych, przeciwbólowe środki, środki przeczyszczające,
plastry przylepne, przylepne taśmy do celów medycznych,
suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, mąka z siemienia lnianego
do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające
siemię lniane, siemię lniane do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, środki przeciw
skrytopłciowym roślinom, mleko słodowe do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne, w tym maści do leczenia
słonecznych oparzeń, słód do celów farmaceutycznych,
sodowe sole do celów leczniczych, sole do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, syropy do użytku farmaceutycznego, termalna woda, tłuszcze
do celów medycznych, trawienne środki do celów farmaceutycznych, sole trzeźwiące, tymol do celów farmaceutycznych, produkty na bazie wapna do celów’ farmaceutycznych,
węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, winian potasu
do celów farmaceutycznych, preparaty witaminowe, woda
morska do kąpieli leczniczych, woda utleniona do celów
medycznych, wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych, wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, zioła lecznicze, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni
polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie wyrobów farmaceutycznych oraz artykułów i sprzętu
medycznego, w tym ortopedycznego, rehabilitacyjnego,
dentystycznego, 44 usługi medyczne, w tym kliniki medycznej, pomoc medyczna, opieka pielęgniarska, medyczna,
zdrowotna, usługi terapeutyczne, ośrodki zdrowia, porady
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medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady psychologiczne, salony piękności, usługi w saunach i solariach, placówki opieki pielęgniarskiej, usługi sanatoryjne, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi położnych, usługi telemedyczne, leczenie falami elektromagnetycznymi, laseroterapia, hydrokolonoterapia, ozonoterapia, terapia biorezonansowa, gastroskopia, kolonoskopia, terapia odblokowania geopatycznego,
terapia przeciwgrzybicza, przeciwbakteryjna, przeciwpasożytnicza i przeciw pleśniowa, terapia przeciwko boreliozie,
terapia przeciwwirusowa HPV, terapia przeciwko Helicobacter Pylori, terapia nozodalna, terapia usuwania metali ciężkich z organizmu, terapia usuwania obciążeń pestycydami,
terapia enzymów, aromaterapia, odczulanie na alergeny,
świecowanie uszu, detoksykacja po przedawkowaniu środków odurzających, ﬁzjoterapia, ﬁzykoterapia, łaźnie tureckie,
manicure, masaż, usługi diagnostyki medycznej, w tym testy
i analizy alergiczne, metali ciężkich, na boreliozę, wirusa HPV,
Helicobacter Pylori, test nozodalny, test geopatyczny, usługi
farmaceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych,
wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie urządzeń sanitarnych.
(210)
(731)

457806
(220) 2016 06 13
CZAH-POMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) CZAH-POMIAR

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 aparatura kontrolna i pomiarowa, czujniki
do pomiarów temperatury, siły i ciężaru, próbniki zanurzeniowe, przetworniki tensometryczne, siłowniki elektryczne,
35 usługi w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością, 37 usługi w zakresie napraw, sprawdzania, konserwacji
i wzorcowania aparatury kontrolnej i pomiarowej.
(210)
(731)

458258
(220) 2016 06 23
AMC SYSTEM SPÓŁKA JAWNA TOMASZ MORAWIEC,
JÓZEF ŻURAWSKI, Brzezie
(540) citi lens

(531) 27.05.05, 27.05.15
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe.
(210)
(731)

458497
(220) 2016 07 01
AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PREMIUMOUTLET.PL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy mechaniczne, pojazdy mechaniczne
specjalistyczne, pojazdy mechaniczne uniwersalne, części
do pojazdów mechanicznych inne niż do napędów silników,
akcesoria do pojazdów mechanicznych, mianowicie: alarmy
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antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory, automatyczne skrzynie biegów, bagażniki do pojazdów, bieżniki opon,
błotniki do pojazdów, cylindry hamulcowe, części blacharskie
do karoserii pojazdów, elementy do karoserii pojazdów, dętki
do kół, haki holownicze, hamulce do pojazdów, koła do pojazdów, 35 usługi reklamowe, organizowanie, administrowanie i zarządzanie promocją, premiowaniem i pozyskiwanie
klientów, realizowane na zlecenie telefoniczne, za pomocą
sieci komputerowej, kompilacja i systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, pośrednictwo handlowe
polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży w zakresie mechaniki pojazdowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna
pojazdów mechanicznych, części i akcesoria do pojazdów
specjalistycznych i uniwersalnych, obrót paliwami stałymi,
ciekłymi, gazowymi oraz produktami pochodnymi, a także
obrót towarami na stacjach benzynowych z branży paliwowej i przemysłowej, w tym czasopisma, książki, mapy, atlasy
oraz artykuły powszechnego użytku, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo handlowe w zakresie oprogramowania komputerowego i zarządzania zbiorami informatycznymi, doradztwo handlowe w zakresie pojazdów mechanicznych, analiza
kosztów, wynajem maszyn biurowych, specjalistyczne usługi
badania rynku i opinii publicznej w zakresie pojazdów mechanicznych, produktów raﬁneryjnych, paliw i produktów
pochodnych, usługi dystrybucji i rozpowszechniania materiałów i próbek, druków, prospektów, broszur o charakterze reklamowym, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, pokazów
towarów, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam w emisjach radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw handlowych i reklamowych, 36 świadczenie
usług ﬁnansowych, lokowanie w papiery wartościowe, handel wierzytelnościami, organizacja przedsięwzięć ﬁnansowych, leasing ﬁnansowy, maszyn, urządzeń i nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo kredytowe, zarządzanie
nieruchomościami, 37 usługi związane z obsługą i naprawą
pojazdów mechanicznych, samochodowe stacje serwisowe,
myjnie samochodowe, usługi prowadzenia stacji paliw, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, 39 usługi w zakresie
transportu, w tym transportu pasażerskiego, drogowego,
wodnego, powietrznego i kolejowego, pomoc drogowa,
holowanie, pośrednictwo transportowe, przeładunek, załadunek, magazynowanie, składowanie, przechowywanie
towarów, dystrybucja i dostarczanie towarów, paliw, olejów,
przesyłek, wynajmowanie pojazdów osobowych i pojazdów
transportowych, przewóz osób, działalność kurierska, magazynowanie, konfekcjonowanie paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych.
(210)
(731)

458498
(220) 2016 07 01
AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PREMIUM OUTLET
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(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy mechaniczne, pojazdy mechaniczne
specjalistyczne, pojazdy mechaniczne uniwersalne, części
do pojazdów mechanicznych inne niż do napędów silników,
akcesoria do pojazdów mechanicznych, mianowicie: alarmy
antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory, automatyczne skrzynie biegów, bagażniki do pojazdów, bieżniki opon,
błotniki do pojazdów, cylindry hamulcowe, części blacharskie
do karoserii pojazdów, elementy do karoserii pojazdów, dętki
do kół, haki holownicze, hamulce do pojazdów, koła do pojazdów., 35 Usługi reklamowe, organizowanie, administrowanie i zarządzanie promocją, premiowaniem i pozyskiwanie
klientów, realizowane na zlecenie telefoniczne, za pomocą
sieci komputerowej, kompilacja i systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, pośrednictwo handlowe
polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży w zakresie mechaniki pojazdowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna
pojazdów mechanicznych, części i akcesoria do pojazdów
specjalistycznych i uniwersalnych, obrót paliwami stałymi,
ciekłymi, gazowymi oraz produktami pochodnymi, a także
obrót towarami na stacjach benzynowych z branży paliwowej i przemysłowej, w tym czasopisma, książki, mapy, atlasy
oraz artykuły powszechnego użytku, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo handlowe w zakresie oprogramowania komputerowego i zarządzania zbiorami informatycznymi, doradztwo handlowe w zakresie pojazdów mechanicznych, analiza
kosztów, wynajem maszyn biurowych, specjalistyczne usługi
badania rynku i opinii publicznej w zakresie pojazdów mechanicznych, produktów raﬁneryjnych, paliw i produktów
pochodnych, usługi dystrybucji i rozpowszechniania materiałów i próbek, druków, prospektów, broszur o charakterze reklamowym, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej,
pokazów towarów, wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam w emisjach radiowych i telewizyjnych,
organizowanie wystaw handlowych i reklamowych, obrót
paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz produktami pochodnymi., 36 Świadczenie usług ﬁnansowych, lokowanie
w papiery wartościowe, handel wierzytelnościami, organizacja przedsięwzięć ﬁnansowych, leasing ﬁnansowy, maszyn,
urządzeń i nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo kredytowe, zarządzanie nieruchomościami., 37 Usługi
związane z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych,
samochodowe stacje serwisowe, myjnie samochodowe,
usługi prowadzenia stacji paliw, wynajem maszyn i urządzeń
budowlanych, 39 Usługi w zakresie transportu, w tym transportu pasażerskiego, drogowego, wodnego, powietrznego
i kolejowego, pomoc drogowa, holowanie, pośrednictwo
transportowe, przeładunek, załadunek, magazynowanie,
składowanie, przechowywanie towarów, dystrybucja i dostarczanie towarów, paliw, olejów, przesyłek, wynajmowanie
pojazdów osobowych i pojazdów transportowych, przewóz
osób, działalność kurierska, magazynowanie, konfekcjonowanie paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów
pochodnych.

(531) 02.09.16, 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy mechaniczne, pojazdy mechaniczne
specjalistyczne, pojazdy mechaniczne uniwersalne, części
do pojazdów mechanicznych inne niż do napędów silników,
akcesoria do pojazdów mechanicznych, mianowicie: alarmy
antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory, automatyczne skrzynie biegów, bagażniki do pojazdów, bieżniki opon,
błotniki do pojazdów, cylindry hamulcowe, części blacharskie
do karoserii pojazdów, elementy do karoserii pojazdów, dętki
do kół, haki holownicze, hamulce do pojazdów, koła do pojazdów, 35 Usługi reklamowe, organizowanie, administrowanie i zarządzanie promocją, premiowaniem i pozyskiwanie
klientów, realizowane na zlecenie telefoniczne, za pomocą
sieci komputerowej, kompilacja i systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, pośrednictwo handlowe
polegające na zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży w zakresie mechaniki pojazdowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna
pojazdów mechanicznych, części i akcesoria do pojazdów
specjalistycznych i uniwersalnych, obrót paliwami stałymi,
ciekłymi, gazowymi oraz produktami pochodnymi, a także
obrót towarami na stacjach benzynowych z branży paliwowej i przemysłowej, w tym czasopisma, książki, mapy, atlasy
oraz artykuły powszechnego użytku, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo handlowe w zakresie oprogramowania komputerowego i zarządzania zbiorami informatycznymi, doradztwo handlowe w zakresie pojazdów mechanicznych, analiza
kosztów, wynajem maszyn biurowych, specjalistyczne usługi
badania rynku i opinii publicznej w zakresie pojazdów mechanicznych, produktów raﬁneryjnych, paliw i produktów
pochodnych, usługi dystrybucji i rozpowszechniania materiałów i próbek, druków, prospektów, broszur o charakterze reklamowym, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej,
pokazów towarów, wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam w emisjach radiowych i telewizyjnych,
organizowanie wystaw handlowych i reklamowych, obrót
paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz produktami pochodnymi, 36 Świadczenie usług ﬁnansowych, lokowanie
w papiery wartościowe, handel wierzytelnościami, organizacja przedsięwzięć ﬁnansowych, leasing ﬁnansowy, maszyn,
urządzeń i nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo kredytowe, zarządzanie nieruchomościami, 37 Usługi
związane z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych,
samochodowe stacje serwisowe, myjnie samochodowe,
usługi prowadzenia stacji paliw, wynajem maszyn i urządzeń
budowlanych, 39 Usługi w zakresie transportu, w tym transportu pasażerskiego, drogowego, wodnego, powietrznego
i kolejowego, pomoc drogowa, holowanie, pośrednictwo
transportowe, przeładunek, załadunek, magazynowanie,
składowanie, przechowywanie towarów, dystrybucja i dostarczanie towarów, paliw, olejów, przesyłek, wynajmowanie
pojazdów osobowych i pojazdów transportowych, przewóz
osób, działalność kurierska, magazynowanie, konfekcjonowanie paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów
pochodnych.

(210)
(731)

(210)
(731)

458500
(220) 2016 07 01
AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PREMIUM OUTLET

458723
(220) 2016 07 06
PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) HISTORIE o duchach
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, aparatura do rejestracji dźwięku, aparatura radiotelefoniczna,
aparaty do fototelegraﬁi, aparaty do nauczania, aparaty fotograﬁczne, aparaty kinematograﬁczne, aparaty radiowe, aparaty telefoniczne, aparaty telewizyjne, aparaty wideo, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki
przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku,
dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty
CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD,
dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe,
dystrybutory dysków, etykietki na towarach elektroniczne,
ﬁlmy naświetlone, ﬁlmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery ﬁlmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty magnetyczne
do identyﬁkacji osób, karty magnetyczne kodowane, kodery
magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, laptopy, lasery nie do celów
medycznych, lornetki, lunety, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki informacji,
maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty
do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware
komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki
danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, obwody scalone, odbiorniki audio- i wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, odtwarzacze osobiste stereo, plotery, chipy, płyty
akustyczne, płyty fonograﬁczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny,
programy komputerowe nagrane, przezrocza fotograﬁczne,
publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych,
skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla
komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych informatyczne, jednostki taśm magnetycznych informatyczne, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe
systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii
komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów
komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu ﬁlmów kinematograﬁcznych,
urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety video z grami,
wideofony, neony reklamowe, 16 aﬁsze, plakaty, akwaforty,
akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze,
prospekty, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma,
periodyki, czcionki drukarskie, drukarki przenośne, odbitki
graﬁczne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotograﬁe, gazety, globusy ziemskie, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
karty-zawiadomienia, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki,
katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, li-
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tograﬁe, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograﬁczne,
obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograﬁcznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graﬁczne, rysunki i graﬁki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory
do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży
i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, specjalistyczne doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi
w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania
marketingowe, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów,
przygotowywanie reklam prasowych, ogłoszenia prasowe,
publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli, modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, reklama oraz działalność informacyjna dotycząca reklamy, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni
na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklamy, usługi w zakresie
przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania
edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promowanie świadomości publicznej w zakresie
ochrony środowiska, odpowiedzialności ekologicznej, w tym
także za pośrednictwem witryny internetowej, 38 usługi
agencji informacyjnych, usługi agencji prasowych, usługi
w zakresie transmisji radiowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnej, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za po-
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średnictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie
komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji,
usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów
radiowych i telewizyjnych, radiofonia, telefonia komórkowa,
usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon
lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność telegraﬁczna, obsługa
telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych,
usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi
związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkownikowi
dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi
w zakresie realizowania transmisji programów radiowych,
usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi
w zakresie łączności, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa
przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania
dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie
łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych
za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, 39 ddystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie
turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie
edukacji i kształcenia, edukacja, edukacja w zakresie ochrony
środowiska i odpowiedzialności ekologicznej, informacja
o edukacji, usługi studiów ﬁlmowych, produkcja ﬁlmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach
rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki
i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów inne niż
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi
w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej
poligraﬁi komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie ﬁlmów
na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych
z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli
jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie
wykonywania mikroﬁlmów, usługi w zakresie wykonywania
zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych
z ochroną środowiska, edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony naturalnego środowiska człowieka, publikowanie
wydawnictw edukacyjnych w tym zakresie,, 42 administro-
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wanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja
oprogramowania
komputerowego,
tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów graﬁków, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, udzielanie konsultacji w zakresie
działalności związanej z ochroną naturalnego środowiska
człowieka, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
44 konserwacja terenów zielonych.
(210)
(731)

458936
(220) 2016 07 11
VISIGNIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FREEDOMwiﬁ
(510), (511) 35 analizy rynkowe i badania rynku na rzecz
osób trzecich, reklama i promocja za pośrednictwem bezprzewodowej światowej sieci komputerowej na rzecz osób
trzecich, 37 instalowanie i obsługa bezprzewodowych sieci
komputerowych, instalowanie i obsługa urządzeń do bezprzewodowej transmisji Internetu, 38 udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
hotspotów, pośrednictwo operatorskie w zakresie telefonii
komórkowej.
(210) 459024
(220) 2016 07 12
(731) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Getin Bank. Szanujemy czas i pieniądze
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), karty
obciążeniowe, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe i karty płatnicze, czytniki kart, oprogramowanie komputerowe dla umożliwienia kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, weryﬁkująca aparatura
elektroniczna do weryﬁkacji autentyczności kart obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, czytniki kart, komputery, urządzenia
peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych, komputerowe nośniki danych, pamięci komputerowe,
urządzenia do transmisji i przetwarzania informacji, czytniki,
programy komputerowe, oprogramowanie do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby, instytucje
bankowe i ﬁnansowe, dane na nośnikach magnetycznych
i optycznych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio-video, dyski kompaktowe, dyskietki, urządzenia do interkomunikacji, elektroniczne urządzenia biurowe, 36 ubezpieczenia,
usługi ﬁnansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi bankowe, doradztwo ﬁnansowe,
usługi w zakresie bankowości internetowej, usługi kredytowe, usługi inwestycyjne, usługi związane z bankowością
inwestycyjną, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, usługi maklerskie,
brokerskie, audytorskie, obrót papierami wartościowymi,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i papierami
wartościowymi, pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń,
inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, organizowanie
aukcji, prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie lokat terminowych
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i wkładów oszczędnościowych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach, ﬁnansowanie pożyczek, sprzedaż weksli, weksli własnych oraz czeków, obrót i wymiana walut,
usługi związane z kartami kredytowymi i płatniczymi, usługi
związane z odzyskiwaniem kredytów, poręczanie funduszy,
zapewnianie funduszy (kapitałów) dla osób trzecich, doradztwo w zakresie obrotu kapitałowego, udzielanie i zaciąganie
kredytów w bankach, wykonywanie operacji czekowych
i wekslowych, windykacja należności, wydawanie i obsługa
kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz ﬁnansowych, zarządzanie portfelem instrumentów ﬁnansowych,
analiza ﬁnansowa i doradztwo, doradztwo ﬁnansowe dotyczące podatków, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, usługi zastawu, zarządzanie powierzonymi środkami
pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem ﬁnansowym, doradztwo inwestycyjne, tworzenie
i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych,
pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo w dokonywaniu inwestycji kapitałowych, dokonywanie transakcji i przelewów
elektronicznych, usługi depozytowe, w tym usługi sejfów
depozytowych, usługi deponowania kosztowności, usługi
elektronicznej portmonetki o pamiętanej wartości, umożliwianie elektronicznych transferów funduszy i walut, usługi
płatności elektronicznych, usługi związane z regulowaniem
i autoryzowaniem transakcji, doradztwo ubezpieczeniowe,
usługi dotyczące ubezpieczeń podróżnych, usługi weryﬁkacji czeków, obsługa czeków podróżnych, usługi związane z emitowaniem i wykupywaniem/opłacaniem czeków
podróżnych i voucherów podróżnych, usługi leasingowe,
uzyskiwanie środków z tytułu należności przez ich sprzedaż
osobom trzecim (faktoring), usługi gwarantowane emisji
papierów wartościowych (underwriting), wykonywanie
czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług,
informacja o ww. usługach, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi sieci komputerowych, mianowicie: przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej
w formie zapisu elektronicznego, udostępnianie łączności
do przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe,
sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy,
radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie
połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje
internetowe, prowadzenie forum on-line, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta
przez Internet, usługi umożliwiania dostępu do portalu
z informacjami ﬁnansowymi, gospodarczymi, giełdowymi,
podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami
dla inwestorów, usługi umożliwiania dostępu do platformy
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
usługi świadczone przez agencje informacyjne, przesyłanie informacji, transmisja informacji, tekstu i obrazu przy
pomocy komputerów, komunikacja przy pomocy terminali
komputerowych, łączność elektroniczna, usługi prowadzenia portali internetowych, usługi przydzielania dostępu
i obsługa poczty elektronicznej, usługi przesyłania danych,
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale komunikacyjne
i informacyjne, obsługa baz danych, mianowicie transmisja i odbiór informacji z baz danych dostępnych przez Internet, zapewnianie dostępu do systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet, rozpowszechnianie programów
i informacji za pośrednictwem Internetu, informacja o ww.
usługach.
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(210)
(731)

459031
(220) 2016 07 12
JATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Jatech

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, czujniki, 11 oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne,
suﬁtowe, ścienne, podłogowe, awaryjne, bezpieczeństwa,
uliczne, laboratoryjne, luminescencyjne, wystawowe, dekoracyjne w tym lampy oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, reﬂektory oświetleniowe, szkło oświetleniowe, oprawy
oświetlenia wewnętrznego, oprawy oświetlenia zewnętrznego, oprawy hermetyczne, oprawy oświetlenia suﬁtowego,
oprawy oświetlenia ściennego, oprawy oświetlenia podłogowego, oprawy oświetlenia punktowego, oprawy oświetlenia
stanowiskowego, oprawy reklamowe, oprawy wpuszczane,
oprawy oświetlenia ulicznego, reklamowe urządzenia i instalacje oświetleniowa, urządzenia i instalacje do montażu
opraw oświetleniowych, części do opraw oświetleniowych,
systemy zwieszania opraw oświetleniowych, 42 usługi projektowania oświetlenia i systemów oświetleniowych, ekspertyzy w dziedzinie oświetlenia, sporządzanie ocen, opinii
i raportów z dziedziny oświetlenia, doradztwo, w. zakresie
planowania zużycia energii.
(210)
(731)

459137
(220) 2016 07 15
POL-FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prostki
(540) Sotelli KINGDOM OF TASTE

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 makarony, żywność na bazie mąki.
(210)
(731)

459159
(220) 2016 07 15
MULTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) WOOLER 3D
(510), (511) 7 pióra do druku 3D, ręczne drukarki 3D do użytku z utwardzalnymi wkładami z tworzyw sztucznych, drukarki
3D, elektryczne pistolety do wyciskania tworzyw sztucznych,
urządzenia do użytku przy wyciskaniu tworzyw sztucznych
w celu tworzenia przedmiotów, 9 drukarki komputerowe, zasilacze do drukarek, elektryczne i elektroniczne pióra do pisania i rysowania.
(210)
(731)

459200
(220) 2016 07 18
UCZYIBAWI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UCZY I BAWI.
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(531) 21.01.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki, a mianowicie: puzzle edukacyjne,
ﬁgurki kolekcjonerskie, piasek do zabawy dla dzieci, zabawki
kreatywne dla dzieci, zabawki kąpielowe dla dzieci, gry edukacyjne dla dzieci,, 35 sprzedaż detaliczna zabawek i materiałów edukacyjnych dla dzieci, a mianowicie: puzzli edukacyjnych, ﬁgurek kolekcjonerskich: piasku do zabawy dla dzieci,
zabawek kreatywnych dla dzieci, zabawek kąpielowych dla
dzieci, gier edukacyjnych dla dzieci, a także drobnych upominków dla dzieci i dorosłych. Prowadzenie sklepu internetowego, który prowadzi sprzedaż zabawek i materiałów
edukacyjnych dla dzieci, a mianowicie: puzzli edukacyjnych,
ﬁgurek kolekcjonerskich, piasku do zabawy dla dzieci: zabawek kreatywnych dla dzieci, zabawek kąpielowych dla dzieci,
gier edukacyjnych dla dzieci..
(210) 459258
(220) 2016 07 19
(731) KLAWITER MATEUSZ, Poznań
(540) BIKE CHALLENGE

(531) 21.03.21, 26.01.04, 26.01.05, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 25 odzież dla rowerzystów, odzież dla kolarzy,
odzież sportowa, odzież triatlonowa, odzież treningowa, koszulki kolarskie, spodenki dla rowerzystów, spodnie kolarskie,
koszulki sportowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne,
bluzy sportowe, buty sportowe, czapki i czapeczki sportowe,
kombinezony sportowe, komplety sportowe, obuwie sportowe, rękawiczki dla rowerzystów, skarpetki sportowe, spodenki rowerowe na szelkach, stroje sportowe, 41 organizacja
imprez i zawodów sportowych, organizacja wyścigów kolarskich, organizowanie i prowadzenie obozów sportowych,
prowadzenie treningów kolarskich, dostarczanie sprzętu
sportowego, organizacja turniejów sportowych, przygotowywanie i prowadzenie imprez sportowych na żywo.
(210)
(731)

459332
(220) 2016 07 20
WOJKIEWICZ ANNA VOYK ANNA WOJKIEWICZ,
KONOPNEKURACJE.PL, Warszawa
(540) Ganija

(531) 05.03.14, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, balsamy do celów leczniczych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 29 nasiona spożywcze,
oleje jadalne, 30 makarony, mąka.

(210)
(731)
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459354
(220) 2016 07 20
SENDERSKA-SZTAND AGNIESZKA WILD BUNCH,
Podkowa Leśna
(540) ZIOLOVE
(510), (511) 3 Kosmetyki: kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki dla dzieci i niemowląt,
kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry: ﬁtokosmetyki: biokosmetyki: kremy:
emulsje, spraye do ciała (nielecznicze), preparaty kosmetyczne w sprayu (nielecznicze), dezodoranty do ciała w sprayu.
żele: balsamy, toniki, lotiony, mleczka: kosmetyki kolorowe:
kosmetyki do makijażu: środki upiększające, olejki kosmetyczne: środki perfumeryjne, dezodoranty, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne: środki do pielęgnacji włosów: szampony do włosów: środki do pielęgnacji skóry głowy, odzywki
do włosów: kosmetyki ujędrniające: kosmetyki przeciw rozstępom: kosmetyki do biustu: kosmetyki wyszczuplające:
kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry: kosmetyki
do ciała, środki czystości: środki do czyszczenia zębów: kosmetyki do pielęgnacji paznokci: farby: środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu: środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, odświeżacze powietrza, środki czystości: preparaty do pedicure i manicure:
sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, antyperspiranty: błota,
sole, algi i wodorosty do celów kosmetycznych!, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, 5 produkty farmaceutyczne, leki,
wyroby medyczne, zioła, preparaty ziołowe i napary do celów leczniczych, leki ziołowe, leki pomocnicze i wspierające
leczenie, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do celów leczniczych, produkty i substancje
dietetyczne, dietetyczne środki odżywcze, żywność dietetyczna, żywność dla niemowląt, środki odżywcze do celów
leczniczych, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
preparaty i artykuły dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły weterynaryjne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, dermokosmetyki,
kosmetyki o działaniu leczniczym, kosmetyki o działaniu
leczniczym dla dzieci i niemowląt, maści, balsamy, kremy,
emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie
osobistej, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, usługi w zakresie sprzedaży w sklepach,
hurtowniach, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż online),
sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, na podstawie zamówień
telefonicznych następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca,
perfumy, kosmetyki, urządzenie kosmetyczne, urządzenia
do pielęgnacji ciała i urody, środki czystości, okulary, okulary
przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, akcesoria okularowe, etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki,
sprzęt fotograﬁczny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych, obudowy do: telefonów, smartfonów,
tabletów, sprzętu telekomunikacyjnego i audio-wizualnego,
breloki, biżuteria, wyroby jubilerskie, zegarki, zegary, przyrządy chronometryczne, akcesoria skórzane oraz z imitacji
skóry, torby, torebki, aktówki, teczki, etui, portfele, portmonetki, wizytowniki, paski, walizy i torby podróżne, parasolki,
futra, wyroby futrzarskie, meble, leżaki, artykuły wyposażenia
wnętrz, oświetlenie, artykuły dekoracyjne, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, tekstylia i wyroby włókiennicze, ręczniki,
świeczki, publikacje elektroniczne, wydawnictwa multimedialne, audiobooki, gry komputerowe, książki, albumy, artykuły piśmienne, artykuły papiernicze, karty podarunkowe,
gry, zabawki, artykuły sportowe, pamięci USB, pendrivy,
sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt i akcesoria komputerowe, telefony i sprzęt telekomunikacyjny,

18

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

artykuły spożywcze, czekolady, kawa, kakao, napoje, tytoń,
wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki dla dzieci
i niemowląt, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu,
środki upiększające, środki perfumeryjne, dezodoranty, środki toaletowe, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, farby, substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, odświeżacze powietrza, preparaty do pielęgnacji
zwierząt, produkty farmaceutyczne, leki, wyroby medyczne,
zioła, preparaty ziołowe i napary, suplementy diety i preparaty dietetyczne, produkty i substancje dietetyczne, dietetyczne środki odżywcze, żywność dietetyczna, żywność dla
niemowląt, materiały opatrunkowe, artykuły dentystyczne,
preparaty i artykuły higieniczne, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, kosmetyki o działaniu leczniczym,
środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo
handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, poszukiwanie partnerów handlowych, tworzenie
przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów,
aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, organizacja
stanowisk na targach handlowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach
i plikach komputerowych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz cen w serwisach
internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez
Internet, organizowanie zakupów zbiorowych, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi zarządzania sprzedażą, pokazy towarów,
pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych.
(210) 459367
(220) 2016 07 21
(731) Apotex Europe B.V., Leiden, NL
(540) ProstAPO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego.
(210)
(731)

459492
(220) 2016 07 25
TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NOWA TV
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(531) 26.15.01, 27.01.01, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03
(510), (511) 9 programy telewizyjne, ﬁlmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i ﬁlmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy ﬁlmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie mp3, mp4, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania na komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD,
na nośnikach obrazu i dźwięku, gry komputerowe w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, żaden z wyżej wymienionych towarów nie ma związku
z urządzeniami i przyrządami optycznymi, ani nie jest do nich
przeznaczony, 35 organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, produkcja ﬁlmów
reklamowych dla telewizji, ﬁlmu, Internetu, obsługa organizacyjna produkcji telewizyjnej i ﬁlmowej, 38 emisja sygnału telewizyjnego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych,
reportaży, ﬁlmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu dźwięku i obrazu, obsługa przekazu cyfrowego, organizowanie systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci
informatycznych-Internetu, przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, organizowanie przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwieniem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji
programów, które mają być nagrywane, emisja i transmisja
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługa zapewnienia dostępu do baz danych, umożliwienie
dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i prowadzenie konsultacji dotyczących wyżej
wymienionych usług, usługa telekomunikacyjna polegająca
na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie plików multimedialnych przeznaczonych do zapisu na komputerze, usługa telekomunikacyjna polegająca
na dostępie do usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługa telekomunikacyjna umożliwiająca automatyczne zapisywanie
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez
odbiorcę, 41 organizowanie rozrywki i nauczania, organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, produkcja ﬁlmów
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, organizacja
konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, zabaw, zawodów
sportowych, seansów ﬁlmowych, spektakli teatralnych, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem
telewizji, Internetu, dostarczanie materiałów edukacyjnych
i szkoleniowych w formie plików multimedialnych nie przeznaczonych do zapisu na komputerze, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach telewizyjnych, gry
komputerowe dostępne on-line.
(210) 459528
(220) 2016 07 25
(731) MD SIDDIQUR RAHMAN, Pruszków
(540) DHAKA KEBAB www.dhakakebab.pl 24h
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(531) 07.01.24, 07.01.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 gastronomia.
(210)
(731)

459682
(220) 2016 07 28
EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) VELIA
(510), (511) 12 przyczepy do pojazdów, przyczepy
kempingowe.
(210)
(731)

459710
(220) 2016 07 28
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOJA Biedronka na co dzień

(531) 03.13.09, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, 16 papier i karton, fotograﬁe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), aﬁsze, plakaty, biuletyny [materiały drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe,
broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane materiały
dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki
kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe,
pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne,
reprezentacje graﬁczne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy
papierowe, 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, usługi reklamowe osób trzecich, usługi produkcji reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie
nimi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych
i/lub reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia sklepu
lub hurtowni z żywnością, kosmetykami, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi, odzieżą, dodatkami odzieżowymi i obuwiem, zegarkami,
kwiatami, materiałami piśmiennymi, meblami, oświetleniem,
biżuterią, tkaninami, drukami, tytoniem, grami i zabawkami,
akcesoriami samochodowymi, artykułami sportowymi, produktami delikatesowymi, środkami spożywczymi, żywnością,
przyborami toaletowymi, materiałami artystycznymi, instrumentami muzycznymi, artykułami papierniczymi, napojami
bezalkoholowymi i alkoholowymi, wyrobami rymarskimi,
preparatami zapachowymi, parasolami, pomocami naukowymi, akcesoriami metalowymi, treściami rejestrowanymi,
suplementami diety produktami dietetycznymi, wyposażeniem domu. preparatami weterynaryjnymi, artykułami
weterynaryjnymi, zastawą stołową, sprzętem sportowym,
dekoracjami świątecznymi, pokryciami naściennymi i podłogowymi, przyborami kuchennymi, wyrobami piekarniczymi
i cukierniczymi, słodyczami, owocami, produktami mlecznymi, z owocami morza, urządzeniami nawigującymi, sprzętem
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informatycznym, sprzętem audiowizualnym, urządzeniami
medycznymi, sprzętem ogrodniczym, sprzętem do schładzania, chłodzenia i podgrzewania, paszą dla zwierząt, artykułami do prania i czyszczenia, podściółką i ściółką dla zwierząt, jednorazowymi wyrobami papierowymi, preparatami
do czyszczenia, artykułami do szycia, artykułami bagażowymi, artykułami jubilerskimi, artykułami odzieżowymi, artykułami kosmetycznymi, sprzętem do przyrządzania żywności,
preparatami do pielęgnacji zwierząt, urządzeniami do pomiaru czasu, preparatami do produkcji napojów, przyborami
higienicznymi dla ludzi i zwierząt, artykułami do stosowania
z tytoniem, środkami farmaceutycznymi, medycznymi i sanitarnymi, narzędziami ręcznymi, produktami optycznymi,
maszynami do zastosowania domowego, sprzętem elektrycznym i elektronicznym, nawozami do użyźniania gleby,
chemikaliami stosowanymi w ogrodnictwie, świecami i knotami do oświetlania, żywnością dla niemowląt, artykułami dla
dzieci i niemowląt, urządzeniami i sprzętem elektrycznym
stosowanym w gospodarstwie domowym, chemikaliami
do użytku domowego, kosmetykami, perfumami, środkami
do czyszczenia zębów, paliwami, środkami odkażającymi.,
36 emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
klienta, wydawanie bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi.
(210)
(731)

459846
(220) 2016 08 02
AVILLES LABORATOIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) AVILLES
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, aromaty i olejki aromatyczne, balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki
zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, ołówki do brwi,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty dla ludzi,
ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, woda kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci,
lotiony do celów kosmetycznych, puder do makijażu, masła
do ciała, maski do włosów, maseczki kosmetyczne, maści
do celów kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, mleczka oczyszczające do celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, naklejane
ozdoby do paznokci, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki i kredki
kosmetyczne, odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania
włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, pomadki do ust,
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, materiały przylepne do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze
do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji włosów, serum kosmetyczne, szampony, szminki, środki do czyszczenia
zębów, środki zapachowe odświeżające powietrze, produkty
toaletowe, woda toaletowa, olejki toaletowe, środki toaletowe, waciki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, patyczki z watą do celów
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kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina
kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele kosmetyczne,
żele do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne
do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi do masażu,
oliwki do masażu, preparaty do golenia, pianki do golenia,
żele do golenia, balsamy po goleniu, płyny po goleniu, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze,
produkty lecznicze do stóp, maści do celów farmaceutycznych, oleje dla celów leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty
terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, preparaty do kąpieli leczniczych, produkty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu
skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, plastry i materiały opatrunkowe, aromatyczne i balsamiczne preparaty do celów leczniczych, aerozole chłodzące
do celów medycznych, antyseptyki, antybiotyki, borowina
lecznicza, chirurgiczne materiały opatrunkowe, preparaty
balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów leczniczych,
biologiczne preparaty do celów medycznych, błonnik pokarmowy, enzymy dla celów farmaceutycznych, detergenty
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, enzymy dla celów medycznych,
guma do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych, olejek
kamforowy do celów medycznych, preparaty chemiczne dla
celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty enzymatyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, preparaty bakteriologiczne dla celów medycznych, maści lecznicze
do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, preparaty biologiczne do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, napoje lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne dla
celów leczniczych, wody mineralne do celów leczniczych,
woda termalna, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, mleko w proszku dla dzieci i niemowląt, środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, środki
dezynfekcyjne dla celów higienicznych, środki zmniejszające
apetyt do celów medycznych, syropy do użytku medycznego, środki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające odchudzanie, waciki lecznicze, trociczki do odymiania,
żelatyna dla celów medycznych, żele do masażu do celów
medycznych, preparaty do masażu do celów medycznych,
olejki do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu
do celów medycznych, oliwki do masażu do celów medycznych, preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach,
leki do użytku medycznego, środki nasenne, środki uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki przeciwbólowe,
35 usługi prowadzenia hurtowni, sklepów i sklepów internetowych w zakresie sprzedaży kosmetyków, artykułów higienicznych, farmaceutycznych, zielarskich i toaletowych, usługi
prowadzenia aptek, hurtowni farmaceutycznych i aptek in-
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ternetowych w zakresie sprzedaży leków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety i wyrobów medycznych,
usługi sprzedaży detalicznej preparatów farmaceutycznych,
środków homeopatycznych, substancji dietetycznych, witamin, kosmetyków, preparatów do pielęgnacji skóry, preparatów do czyszczenia, produktów dla dzieci, produktów
do pielęgnacji dzieci, przyborów toaletowych, żywności i napojów, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
dekoracja wystaw sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie siecią punktów sprzedaży detalicznej, kolportaż próbek, organizowanie
wystaw i pokazów towarów, w szczególności kosmetyków,
farmaceutyków i parafarmaceutyków, reklama, tworzenie
materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(210) 459888
(220) 2016 08 03
(731) PZ CUSSONS BEAUTY LLP, Londyn, GB
(540) SANCTUARY SPA
(510), (511) 3 mydła, kosmetyki, wyroby perfumeryjne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty ściągające
do celów kosmetycznych, preparaty do kąpieli i pod prysznic,
preparaty do włosów, szampony i odżywki do włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, wyroby toaletowe, lotiony do ciała,
niemedyczne preparaty do oczyszczania skóry, kosmetyczne
produkty nawilżające, produkty nawilżające do ciała, kremy
nawilżające, kremy nawilżające do skóry, spreje nawilżające
do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, olejki do masażu,
żele do oczu, balsamy do oczu, preparaty do demakijażu,
sera do pielęgnacji urody, żele do kąpieli i olejki relaksacyjne,
preparaty do przedłużonej kąpieli, peelingi do ciała, peelingi
solne do stosowania w kąpieli, lekkie kremy do ciała (souﬄe),
mydło w kostce z peelingiem solnym, mydła do kąpieli, peelingi cukrowe do ciała, gąbki nasączone kosmetykami, preparaty do kąpieli stóp, lotiony do stóp, peeling do stóp, talki
do stóp, lotiony do ciała, preparaty do oczyszczania skóry,
kremy do opalania, lotiony do opalania, maski kosmetyczne,
maski do twarzy, maski błotne, toniki kosmetyczne, preparaty pilingujące i pumeks, produkty do owijania ciała do celów
kosmetycznych, preparaty do depilacji, kamienie zapachowe, kadzidełka na patyczakach, olejki zapachowe do palenia,
mieszaniny zapachowe potpourri, preparaty do czyszczenia
zębów, antyperspiranty, spreje do ciała, mgiełka do ciała,
preparaty do pielęgnacji paznokci, krem do skórek wokół paznokci, olejki do skórek wokół paznokci.
(210) 459898
(220) 2016 10 12
(731) JAKUBOWSKI PIOTR PEPITA, Kraków
(540) pepita
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(531) 27.05.01, 25.07.25
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, woda toaletowa, 14 biżuteria, wyroby jubilerskie, zegarki, 18 aktówki, teczki, etui
na klucze, opaski skórzane, parasole, pasy, plecaki, pojemniki
na wizytówki, portfele, portmonetki, torby sportowe, teczki, dyplomatki, torby podróżne, torebki, walizki, wizytowniki,
25 apaszki, bandany na szyję, bielizna osobista, biustonosze,
bluzy, buty, chusty, czapki, futra, getry, gorsety, halki, kalosze,
kamizelki, kapelusze, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty,
kurtki, legginsy, majtki, obuwie, odzież, paski, peleryny, piżamy, płaszcze, podkoszulki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, sandały, skarpety, slipy, spodnie, spódnice, staniki, stroje
kąpielowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki,
t-shirty.
(210)
(731)

459916
(220) 2016 08 04
ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Royal apple jabłko + mięta Premium 100% POLSKIE
JABŁKA Z POLSKICH SADÓW Activ www.zdrowysok.
com www.sok-naturalny.com info@royal-apple.com
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artykułów spożywczych, mleka, napoi mlecznych lub z przewagą mleka, produktów mlecznych, informacja handlowa,
promocja sprzedaży artykułów spożywczych, mleka, napoi
mlecznych lub z przewagą mleka, produktów mlecznych,
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie
kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, mleka, napoi mlecznych lub z przewagą mleka, produktów mlecznych.
(210)
(731)

460120
(220) 2016 08 09
STOWARZYSZENIE WARSAW CHAPTER POLAND
H.O.G., Warszawa
(540) WARSAW CHAPTER POLAND
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania sie
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210)
(731)

460124
(220) 2016 08 09
STOWARZYSZENIE WARSAW CHAPTER POLAND
H.O.G., Warszawa
(540) WARSAW CHAPTER POLAND

(531) 05.07.13, 19.03.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 marmolady, przetwory z warzyw i owoców,
32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki.

(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 41 nauczanie:, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(210) 460098
(220) 2016 08 08
(731) BRESZKA KRYSTYNA, Wrocław
(540) CR CompRot

(210) 460177
(220) 2016 08 11
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA CUKIER aromatyczny

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 4 oleje silnikowe, 7 maszyny na sprężone powietrze, wiertarki, szliﬁerki, młotki pneumatyczne, wycinarki,
niciarki, sprężarki, separator oleju, ﬁltry powietrza (części maszyn lub silników), pistolety natryskowe do malowania.
(210)
(731)

460115
(220) 2016 08 09
SOLO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KAROVITA
(510), (511) 29 mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna,
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, mleka, napoi mlecznych lub z przewagą mleka,
produktów mlecznych, doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących

(531) 02.09.01, 07.15.05, 20.05.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 aromaty waniliowe, cukier do produkcji dżemów, cukier do produkcji galaretek, cukier do pieczenia, cukier puder, naturalne substancje słodzące.
(210)
(731)

460274
(220) 2016 08 12
FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY INKUBATOR KOBIET
BIZNESU, Warszawa
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(540) POLISH BUSINESS QUEEN
(510), (511) 16 publikacje papierowe, materiały drukowane,
magazyny, katalogi, czasopisma, gazety, broszury, druki, formularze, kalendarze, książki, materiały piśmienne i biurowe,
materiały szkoleniowe, ulotki, newslettery, papier, tektura,
wyroby z papieru i tektury zawarte w tej klasie, fotograﬁe,
plakaty, prospekty, rysunki, bilety, kupony papierowe, kartki
okolicznościowe, materiały introligatorskie, materiały z papieru na przyjęcia, kongresy, konkursy, plebiscyty, w tym druki
zaproszeń, papierowe ozdoby, 35 usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, networking biznesowy, pośrednictwo w nawiązywaniu
kontaktów handlowych, organizacja i obsługa imprez i spotkań związanych z biznesem, organizowanie gier, konkursów
i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie
usług aukcyjnych w formie promocji, organizowanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników,
wydarzeń tematycznych o charakterze promocyjnym lub
handlowym, usługi w zakresie badań i ocen przedsięwzięć
biznesowych, pomoc w prowadzeniu i/lub zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi i/lub produkcyjnymi, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, promocyjnych, handlowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych i publicystycznych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, public relations, promocja sprzedaży towarów i świadczenia usług, usługi reklamowe
i promocyjne z wykorzystaniem sposobów audiowizualnych,
metod słownych i/lub dźwiękowych, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, organizowanie kongresów,
targów, seminariów, konkursów w celach reklamowych, promocyjnych, handlowych, służących promocji przedsiębiorczości, w tym połączonych z przyznawaniem i wręczaniem
nagród, organizowanie rankingów związanych z przyznawaniem nagród promocyjnych w dziedzinie biznesu, przedsiębiorczości, pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw
w celach reklamowych, promocyjnych, handlowych, usługi
marketingowe, przygotowywanie, rozpowszechnianie i dostarczanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji
do wykorzystania w reklamie, promocji, w celach handlowych, kompilacja i systematyzacja informacji tekstowej
i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali
komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie i systematyzowanie danych
do komputerowych baz danych, powielanie dokumentów,
zarządzanie w działalności handlowej, zarządzanie działalnością gospodarczą, wynajem pomieszczeń i powierzchni
w celach reklamowych, promocyjnych, handlowych, usługi
w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie informacji
o działalności gospodarczej, przeprowadzanie sondaży, badanie opinii, doradztwo, konsultacje, informacje w zakresie
wymienionych usług, 41 usługi związane z organizowaniem
konkursów, rankingów, plebiscytów, zwłaszcza promujących przedsiębiorców, przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość,
osoby prywatne, instytucje, artystów, działaczy i organizacje społeczne, polityczne, organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, konkursów, balów, wystaw, pokazów, organizowanie i produkcja imprez połączonych z wręczaniem nagród,
nauczanie, kształcenie, rozrywka, kształcenie zawodowe,
działalność kulturalna, działalność rozrywkowa, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne
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on-line, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych,
kulturalnych, artystycznych, biznesowych, w tym połączonych z przyznawaniem i wręczaniem nagród, organizowanie
plebiscytów, przyznawanie nagród z dziedziny biznesu i/lub
przedsiębiorczości, organizowanie i prowadzenie imprez służących nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorcami,
w tym połączonych z przyznawaniem i wręczaniem nagród,
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, doradztwo, konsultacje, informacje
w zakresie wymienionych usług.
(210)
(731)

460311
(220) 2016 08 12
WINDEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) Windex HOLDING Sp. z o.o. suwnice żurawie
wciągniki

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09, 26.11.03
(510), (511) 6 haki, haki metalowe, kabiny metalowe, liny
metalowe, liny stalowe, liny stalowe do użycia w dźwigach,
ograniczniki metalowe, suwnice [konstrukcje] z metalu, szyny metalowe, szyny stalowe, szyny suwnicowe, szyny zbiorcze, 7 chwytaki, chwytaki do drewna [części do maszyn],
chwytaki do siana [maszyny lub części maszyn], chwytaki
wieloskorupowe [maszyny], elektryczne hamulce do maszyn, elektryczne wciągniki linowe, elektryczne wielokrążki
[wciągniki], haki do dźwigów, hamulce do maszyn, hamulce
do maszyn przemysłowych, hamulce magnetyczne do maszyn, hamulce tarczowe do maszyn, hamulce tarczowe stanowiące części maszyn, hamulce taśmowe, hydrauliczne
przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, liny przenośnikowe, mechaniczne przekładnie, przeciągarki, przeciągarki
[do obróbki metalu], przegubowe przekładnie do maszyn,
przekładnie do maszyn, przekładnie łańcuchowe, przekładnie napędowe, przekładnie przyspieszające, przekładnie
redukcyjne, przekładnie rolkowe, przekładnie różnicowe,
przekładnie ślimakowe, przekładnie zapadkowe, przekładnie zębate do maszyn, przekładnie zmiennoprędkościowe,
sprzęgła do maszyn, sprzęgła zębate, suwnice, suwnice
bramowe, suwnice pomostowe, uchwyty, uchwyty części
maszyn, wciągniki elektryczne, wciągniki linowe, wciągniki
pneumatyczne, wciągniki ręczne samohamowane, wciągniki [wielokrążkowe], wciągniki z mechanizmem zapadkowym,
wciągniki [zblocza] elektryczne, wciągniki zębatkowe, żurawie, żurawie do pracy w dokach, żurawie kolejowe, żurawie
masztowe, żurawie pływające, żurawie przejezdne, żurawie
ruchome i stałe, żurawie samochodowe, żurawie stałe, żurawie warsztatowe, żurawie wieżowe, 37 konserwacja, serwis
i naprawa maszyn.
(210)
(731)

460334
(220) 2016 08 16
CÖMERT MESUT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE MESKOMAR, Tuszyn
(540) DON CARRERA
(510), (511) 25 berety, bielizna osobista, bluzy, kombinezony, bryczesy [spodnie], chusty, nakrycia głowy, dzianina,
garnitury, getry, kamizelki, kapelusze, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
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gimnastyczne, kurtki, kurtki bluzy, kurtki budrysówki, kurtki
dresowe, kurtki dżinsowe, kurtki futrzane, kurtki jako odzież
sportowa, kurtki pikowane, kurtki przeciwdeszczowe, kurtki
przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, legginsy,
odzież, odzież narciarska, odzież skórzana, odzież treningowa, odzież sportowa, odzież codzienna, odzież męska, fartuchy [odzież], gabardyna [odzież], odzież nieprzemakalna,
odzież dziecięca, odzież dżinsowa, odzież wodoodporna,
odzież gotowa, odzież przeciwdeszczowa, nieprzemakalna
odzież wierzchnia, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież z imitacji skóry, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież w stylu
sportowym odzież gimnastyczna, odzież gotowa, okrycia
wierzchnie, palta, pantoﬂe domowe, piżamy, płaszcze, podkoszulki, pulowery, rękawiczki, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje kąpielowe, stroje
plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki, szlafroki, T-shirty,
wyprawka dziecięca [ubrania], żakiety pikowane, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa towarów obejmujących: tekstylia w belach do produkcji odzieży, tekstylia używane jako podszewki
do odzieży, tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych,
tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, materiały tekstylne
do produkcji odzieży, tkaniny do zastosowania w produkcji
odzieży, materiały tekstylne w belach do produkcji odzieży,
tkaniny do użytku jako podszewki do odzieży, materiały tekstylne tkane do produkcji artykułów odzieżowych, tkaniny
tekstylne w belach do użytku w produkcji odzieży, powlekane poliuretanem materiały tekstylne w belach do produkcji odzieży nieprzemakalnej, berety, bielizna osobista,
bluzy, kombinezony, bryczesy [spodnie], chusty, nakrycia
głowy, dzianina, garnitury, getry, kamizelki, kapelusze, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki gimnastyczne, kurtki, kurtki bluzy, kurtki
budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dżinsowe, kurtki futrzane,
kurtki jako odzież sportowa, kurtki pikowane, kurtki przeciwdeszczowe, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki
puchowe, legginsy, odzież, odzież narciarska, odzież skórzana, odzież treningowa, odzież sportowa, odzież codzienna,
odzież męska, fartuchy [odzież], gabardyna [odzież], odzież
nieprzemakalna, odzież dziecięca, odzież dżinsowa, odzież
wodoodporna, odzież gotowa, odzież przeciwdeszczowa,
nieprzemakalna odzież wierzchnia, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież z imitacji skóry, odzież wierzchnia dla mężczyzn,
odzież w stylu sportowym odzież gimnastyczna, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, palta, pantoﬂe domowe, piżamy,
płaszcze, podkoszulki, pulowery, rękawiczki, skarpetki, slipy,
spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, szelki,
szlafroki, T-shirty, wyprawka dziecięca [ubrania], żakiety pikowane, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line),
sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie,
reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej
w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych towarów, 40 usługi szycia odzieży dziecięcej, usługi krawieckie,
aplikacja monogramów na odzieży, krojenie tkanin, aplikacja
motywów na ubrania, apreturowanie tkanin, apreturowanie
ubrań, artykuły odzieżowe (kształtowanie na gorąco), nadrukowywanie na zamówienie ozdobnych wzorów na odzież,
nadrukowywanie T-shirtów, nadrukowywanie wzorców
na tekstylia, nakładanie aplikacji na ubrania, nakładanie wykończeń na tkaniny, obrębianie tkanin, obrębianie wełny, obróbka tekstyliów, skóry i futer, pikowanie tkanin, prasowanie
jako kształtowanie odzieży, produkcja na zamówienie, przeróbki odzieży, przeróbki odzieży jako produkcja na zamó-
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wienie, przeróbki ubrań, przygotowywanie i obróbka tkanin,
szczotkowanie tkanin, szycie i krawiectwo damskie, szycie
i krawiectwo męskie, szycie jako produkcja na zamówienie.
(210) 460391
(220) 2016 08 16
(731) FUNDACJA POLSKIM DZIECIOM, Kalisz
(540)

(531) 29.01.14, 05.03.02, 02.05.01, 24.01.05
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur),
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
powierzchni reklamowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 36 organizacja zbiorek, sponsorowanie
ﬁnansowe, zbiorki funduszy na cele dobroczynne, 41 organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli,
pokazy mody w celach rozrywkowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack-bary), domy opieki dla osób w podeszłym wieku,
kafeteria (bufety), domy opieki dla osób w podeszłym wieku,
restauracje samoobsługowe, stołówki, wakacje (organizowanie obozów), żłobki.
(210) 460509
(220) 2016 08 19
(731) CRACOVIA BRANDS, INC., Franklin Park, US
(540) POLISH STANDARD WÓDKA VODKA CZYSTA

(531)

27.05.01, 05.07.02, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.15, 26.04.18,
25.07.25
(510), (511) 33 wódka.
(210)
(731)

460515
(220) 2016 08 22
PIENIĄŻEK MAREK,GAJNY JOANNA BUENA SPÓŁKA
CYWILNA, Czechowice-Dziedzice
(540) Buena Café

(531) 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania,
chłodzenia i obróbki żywności i napojów, 30 kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, 40 palenie i przetwarzanie
kawy.
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(210)
(731)

460573
(220) 2016 08 22
DEUTSCHE SCHULE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DEUTSCHE SChULE

(531) 26.04.02, 26.04.19, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauka języków obcych i języka polskiego,
tłumaczenia.
(210) 460586
(220) 2016 08 23
(731) PAWLIKOWSKI DAWID, Warszawa
(540) FINANSOWNIA PRACOWNIA FINANSÓW

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.07.20
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej ﬁnansowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą ﬁnansową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą ﬁnansową, usługi doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej ﬁnansowej, usługi
agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, ﬁrmy, usługi marketingowe, usługi pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej ﬁnansowej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania
personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości
i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii
publicznej, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej,
audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryﬁkacja rachunków, wycena działalności gospodarczej, badanie opinii publicznej,
36 usługi pośrednictwa w sprawach ﬁnansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi doradztwa w sprawach ﬁnansowych
oraz ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków ﬁnansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność
ﬁnansowa, usługi w zakresie operacji ﬁnansowych, doradz-
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two ﬁnansowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów
wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu
kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych,
usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji
ﬁnansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży
na raty, zarządzanie ﬁnansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków ﬁnansowych,
prowadzenie rozliczeń pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach ﬁnansowych inwestycyjnych, konsumpcyjnych
i hipotecznych, usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych, pozyskiwanie środków ﬁnansowych, usługi
w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz ﬁnansowych,
ekspertyzy dla celów ﬁnansowych, informacja ﬁnansowa,
ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno - ﬁnansowych przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań ﬁnansowych
osób ﬁzycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji
ﬁnansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów,
zarządzanie ﬁnansami, prowadzenie rachunków ﬁnansowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat
terminowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje ﬁnansowe,
agencje ściągania wierzytelności, 41 usługi dotyczące organizowania szkoleń o tematyce ﬁnansowo - ekonomicznej
i prawniczej, edukacja, kształcenie praktyczne, informacja
o edukacji, doskonalenie zawodowe, publikowanie tekstów
i książek ekonomicznych i prawniczych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków o tematyce ekonomicznej i prawniczej, obsługa oraz udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów.
(210)
(731)

460716
(220) 2016 08 25
BABY WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) NATURAL DR. DETOX
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)

460747
(220) 2016 08 26
LEMON RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GRAM RECORDS

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, programy telewizyjne
i radiowe, ﬁlmy, audycje telewizyjne i radiowe utrwalone
na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, w formacie MP3, MP4, w zapisie cyfrowym w wersji do odtwarzania w odtwarzaczach plików audio i wideo oraz komputerach multimedialnych, zapisane nośniki dźwięku, obrazu
i informacji, 35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem oraz sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, produkcja
audycji i ﬁlmów reklamowych dla radia, telewizji, ﬁlmu, Internetu, organizowanie pokazów i wystaw dla celów reklamowych, badanie opinii publicznej, badanie rynku mediów
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i reklamy, sprzedaż także przez Internet nośników dźwięku
i obrazu z możliwością pobierania plików muzycznych,
38 emisja programów radiowych i telewizyjnych, reportaży,
ﬁlmów, programów muzycznych, widowisk rozrywkowych,
programów informacyjnych, programów z interaktywnym
udziałem słuchaczy i widzów, emisja radiowa i telewizyjna,
przekaz obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, działalność
portali internetowych związanych z działalnością muzyczną
i rozrywkową, 41 produkcja i montaż programów radiowych
i telewizyjnych, organizacja i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie widowisk, pokazów,
spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, teleturniejów z interaktywnym udziałem słuchaczy
i widzów, organizacja i produkcja nagrań dźwiękowych i ﬁlmowych, obsługa menadżerska produkcji radiowej, telewizyjnej i ﬁlmowej, wypożyczanie nagrań, wynajem sprzętu
telewizyjnego, radiowego, ﬁlmowego i kinematograﬁcznego, wystawianie przedstawień artystycznych, działalność
rozrywkowa i rekreacyjna, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, działalność fotograﬁczna, 45 dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów działalności artystycznej, administrowanie prawami własności intelektualnej
i artystycznej.
(210) 460789
(220) 2016 08 26
(731) ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) 03 Business Campus

(531) 26.01.04, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 aﬁsze, plakaty, katalogi, artykuły biurowe
z wyjątkiem mebli, fotograﬁe, broszury, kalendarze, kartki
pocztowe, bloczki do pisania, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, ﬂamastry, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania,
w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla
celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe w tym:
badania marketingowe, badania rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, analiza kosztów, księgowość,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek,
druków, prospektów reklam, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowalnych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, handlowe wyceny, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama
billboardowa, usługi sekretarskie, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
36 usługi związane z nieruchomościami, sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości grunto-
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wych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, usługowych oraz handlowych, dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
ściąganie czynszów, wycena nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, wynajmowanie magazynów w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych,
43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje,
kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie sal
na posiedzenia [mityngi, narady], 45 usługi prawne, badania
prawne, dozór nocny.
(210) 460803
(220) 2016 08 29
(731) KRASZEK EWA GAMA, Pruszków
(540) Kraszek

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.02, 24.09.05
(510), (511) 25 odzież, odzież gimnastyczna i sportowa,
kostiumy do tańca, kostiumy karnawałowe, odzież jako okazjonalne kostiumy tematyczne, odzież ze skóry i z imitacji
skóry, obuwie, obuwie gimnastyczne i sportowe, obuwie
zwłaszcza do tańca, nakrycia głowy, nakrycia głowy jako
okazjonalne przebrania tematyczne, opaski, kapelusze, stylizowane czapki, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy, podkoszulki,
T-shirty, koszule, garnitury, krawaty, muchy, płaszcze, swetry,
suknie, sukienki, garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy,
podwiązki do pończoch, skarpety, kapcie, rękawiczki, szale, szaliki, czapki, chusty, szlafroki, bielizna osobista, piżamy,
koszule nocne, dresy, getry, leginsy, majtki, staniki, staniczki,
szelki, woalki, środki antypoślizgowe do butów, 26 błyskotki
do ubrań, brody sztuczne, wstęgi do dekorowania, girlandy
sztuczne, peruki, wąsy sztuczne, włosy sztuczne, sztuczne
kwiaty, warkocze z włosów, broszki jako dodatki ubraniowe,
ozdoby do kapeluszy i obuwia nie z metali szlachetnych, kokardy do włosów, koronkowe ozdoby, ozdoby do włosów,
wsuwki do włosów, spinki do włosów, spinki układające
włosy, zatrzaski, opaski na włosy, lamety (ozdoby odzieży),
opaski na ręce, emblematy ozdobne, ozdoby do włosów,
zapięcia do pasków, pióra (dodatki do ubrań), hafty srebrne,
zapięcia do szelek, sztuczne włosy, sztuczne kwiaty, szpilki do układania włosów, treski z włosów, włosy sztuczne,
wstążki do włosów, wsuwki do włosów, ozdoby do obuwia,
28 balony do zabawy, konfetti, bańki mydlane jako zabawki,
ozdoby na choinki z wyjątkiem gier, artykułów oświetleniowych i słodyczy, choinki z materiałów syntetycznych, balony do konfetti, latawce, maski jako zabawki, maski teatralne,
ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych
i słodyczy, śmieszne rzeczy (atrapy), śnieg sztuczny na choinki, rolki, wrotki, gwizdki, zabawki pluszowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym także za pośrednictwem internetu
odzieży, obuwia, nakryć głowy oraz akcesoriów i dodatków
do odzieży, okazjonalnych kostiumów tematycznych, zarządzanie działalnością gospodarczą artystyczną, w tym projektowania odzieży, doradztwo specjalistyczne w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej artystycznej, w tym
projektowania odzieży, doradztwo w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą, artystyczną, w tym
projektowania odzieży, pozyskiwanie i udostępnianie infor-
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macji o działalności gospodarczej artystycznej, w tym projektowania odzieży, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, 40 krawiectwo,
przeróbki odzieży, usługi krawieckie, wykonywanie odzieży na zamówienie, barwienie tkanin, drukowanie wzorów,
hafciarstwo, obróbka tkanin i papieru, 41 organizowanie
i obsługa imprez artystycznych i rozrywkowych, nauczanie
związane z projektowaniem i szyciem odzieży i tworzeniem
dodatków do odzieży, w tym odzieży scenicznej, strojów
karnawałowych, wypożyczanie dekoracji, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury i edukacji dotyczącej ubiorów,
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie wzornictwa
przemysłowego, 45 wypożyczanie odzieży, wypożyczanie
odzieży w szczególności okazjonalnych kostiumów tematycznych, wypożyczanie strojów karnawałowych, wypożyczanie dodatków do odzieży.
(210)
(731)

460838
(220) 2016 08 29
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PiG

(531) 03.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i do prac badawczych, w szczególności hel, azot
i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki
chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe
do benzyny, kwas naftenowy, nafteny, 4 paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa i gaz ziemny, benzyna, benzyna bezołowiowa, cerezyna, eter naftowy, etylina, gaz paraﬁnowy, gaz
olejowy, gazolina (mieszanina), gudron, mazut, nafta, nujol,
oksygenaty, olej bazowy, olej napędowy, olej popirolityczny,
oleje odpadowe, paraﬁna, produkty naftowe, wazelina do celów przemysłowych, spirytus mineralny, smary, mieszanki
węglowodorowe, dodatki niechemiczne do paliw, energia
elektryczna ze źródeł odnawialnych i nieodnwialnych, 6 rudy
metali, rury i rurociągi metalowe, metalowe zbiorniki i butle
do gazu pod ciśnieniem, części metalowe do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego, w szczególności kratownice, kołnierze, krany, 7 maszyny i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy
do sprężania, zasysania i transportu gazu, maszyny do raﬁnacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane, 11 urządzenia i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary
i gorącej wody, gotowania, wentylacji, chłodzenia i suszenia,
urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich wyżej
wymienionych urządzeń i instalacji, 16 publikacje drukowane, książki, periodyki, czasopisma, ulotki, broszury, druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem urządzeń),
35 usługi w zakresie sprzedaży: paliw, paliw gazowych, gazu
ziemnego oraz ropy naftowej, asfaltu ponaftowego, benzyny, benzyny bezołowiowej, cerezyny, eteru naftowego, etyliny, gazu paraﬁnowego, gazu olejowego, gazoliny (miesza-
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niny), gudronu, kwasu naftenowego, mazutu, nafty, naftenu,
nujolu, oksygenatów, oleju bazowego, oleju napędowego,
oleju popirolityczncgo, olejów odpadowych, paraﬁny, produktów naftowych, wazeliny, smarów, mieszanek węglowodorowych, spirytusu mineralnego, produktów energetycznych oraz pojazdów, usługi w zakresie badania rynku i opinii
publicznej, usługi doradcze w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi, reklama, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie: systemów rurociągów,
gazociągów, systemów i urządzeń do wytwarzania energii,
systemów ogrzewania słonecznego, systemów i urządzeń
do instalacji grzewczej, systemów ochrony środowiska, instalacja systemów do wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
budynków, instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej
i gazu ziemnego, usługi w zakresie napraw i konserwacji
maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz
doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi w zakresie
górniczych robót wydobywczych, usługi w zakresie montażu i naprawa instalacji grzewczych, gazowych wentylacyjnych, usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, usługi
stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie eksploatacji złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie budowy
i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie
wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług,, 39 usługi w zakresie transportu
i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji
i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi
w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi w zakresie
bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, usługi w zakresie organizowania wycieczek turystycznych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii, usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego
oraz ropy naftowej i produktów jej raﬁnacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów raﬁnacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów
ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów, w zakresie badania rynku i opinii publicznej, w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi: usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie usług ﬁnansowych oraz ubezpieczeniowych,
w zakresie zarządzania nieruchomościami, w zakresie usług
budowlanych i instalacyjnych, w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa,
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie montażu i naprawy instalacji
grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi
i naprawy pojazdów, w zakresie usług stacji paliw i autogazu,
w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów,
w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów
liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno - przesyłowych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, w zakresie usług telegraﬁcznych, w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
w zakresie radiokomunikacji, w zakresie transportu i magazynowania towarów, w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw,
energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów
ropopochodnych i gazopochodnych, w zakresie transportu
poprzez rurociągi, usługi edukacyjne i szkoleniowe w za-
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kresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego
i składowania odpadów w złożach, w zakresie organizowania
wycieczek turystycznych, w zakresie wytwarzania energii,
w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej
i produktów jej raﬁnacji, w zakresie wytwarzania produktów
raﬁnacji, w zakresie wytwarzania paliw, usługi edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła, w zakresie badań,
prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, w zakresie planowania urbanistycznego, w zakresie
poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy naftowej
i gazu ziemnego, w zakresie usług geodezyjnych i kartograﬁcznych, w zakresie usług restauracyjnych i hotelarskich oraz
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia muzeów, 42 usługi w zakresie badań, prac
badawczych, ekspertyz naukowych i technicznych oraz
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, usługi
w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy
naftowej i gazu ziemnego usługi geodezyjne i kartograﬁczne, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)

460839
(220) 2016 08 29
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540)

(531) 03.04.18, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i do prac badawczych, w szczególności hel, azot
i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki
chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe
do benzyny, kwas naftenowy, nafteny, 4 paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa i gaz ziemny, benzyna, benzyna bezołowiowa, cerezyna, eter naftowy, etylina, gacz paraﬁnowy, gaz
olejowy, gazolina (mieszanina), gudron, mazut, nafta, nujol,
oksygenaty, olej bazowy, olej napędowy, olej popirolityczny,
oleje odpadowe, paraﬁna, produkty naftowe, wazelina do celów przemysłowych, spirytus mineralny, smary, mieszanki
węglowodorowe, dodatki niechemiczne do paliw, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych,
6 rudy metali, rury i rurociągi metalowe, metalowe zbiorniki
i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego,
w szczególności kratownice, kołnierze, krany, 7 maszyny i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, maszyny
do raﬁnacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane, 11 urządzenia
i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń
gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich
wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 16 publikacje
drukowane, książki, periodyki, czasopisma, ulotki, broszury,
druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
urządzeń), 35 usługi w zakresie sprzedaży: paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej, asfaltu ponaftowego, benzyny, benzyny bezołowiowej, cerezyny, eteru
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naftowego, etyliny, gazu paraﬁnowego, gazu olejowego,
gazoliny (mieszaniny), gudronu, kwasu naftenowego, mazutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów, oleju bazowego,
oleju napędowego, oleju popirolityczncgo, olejów odpadowych, paraﬁny, produktów naftowych, wazeliny, smarów,
mieszanek węglowodorowych, spirytusu mineralnego, produktów energetycznych oraz pojazdów, usługi w zakresie
badania rynku i opinii publicznej, usługi doradcze w zakresie
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi, reklama,
37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie: systemów rurociągów, gazociągów, systemów i urządzeń do wytwarzania energii, systemów ogrzewania słonecznego, systemów i urządzeń do instalacji grzewczej, systemów ochrony
środowiska, instalacja systemów do wentylacji, klimatyzacji
i ogrzewania budynków, instalacja urządzeń do produkcji
ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie napraw
i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi w zakresie montażu i naprawa instalacji grzewczych, gazowych wentylacyjnych, usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów,
usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie eksploatacji
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie
wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 39 usługi w zakresie transportu
i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji
i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi
w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi w zakresie
bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, usługi w zakresie organizowania wycieczek turystycznych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii, usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego
oraz ropy naftowej i produktów jej raﬁnacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów raﬁnacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów
ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów, w zakresie badania rynku i opinii publicznej, w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi: usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie usług ﬁnansowych oraz ubezpieczeniowych,
w zakresie zarządzania nieruchomościami, w zakresie usług
budowlanych i instalacyjnych, w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa,
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie montażu i naprawy instalacji
grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi
i naprawy pojazdów, w zakresie usług stacji paliw i autogazu,
w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów,
w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów
liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno - przesyłowych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, w zakresie usług telegraﬁcznych, w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
w zakresie radiokomunikacji, w zakresie transportu i magazynowania towarów, w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw,
energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów
ropopochodnych i gazopochodnych, w zakresie transportu
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poprzez rurociągi, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego
i składowania odpadów w złożach, w zakresie organizowania
wycieczek turystycznych, w zakresie wytwarzania energii,
w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej
i produktów jej raﬁnacji, w zakresie wytwarzania produktów
raﬁnacji, w zakresie wytwarzania paliw, usługi edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła, w zakresie badań,
prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, w zakresie planowania urbanistycznego, w zakresie
poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy naftowej
i gazu ziemnego, w zakresie usług geodezyjnych i kartograﬁcznych, w zakresie usług restauracyjnych i hotelarskich oraz
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia muzeów, 42 usługi w zakresie badań, prac
badawczych, ekspertyz naukowych i technicznych oraz
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, usługi
w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy
naftowej i gazu ziemnego usługi geodezyjne i kartograﬁczne, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)

460840
(220) 2016 08 29
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PiG

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i do prac badawczych, w szczególności hel, azot
i siarka, gazy zestalone do celów przemysłowych, dodatki
chemiczne do paliw silnikowych, dodatki detergentowe
do benzyny, kwas naftenowy, nafteny, 4 paliwa, paliwa gazowe, ropa naftowa i gaz ziemny, benzyna, benzyna bezołowiowa, cerezyna, eter naftowy, etylina, gacz paraﬁnowy, gaz
olejowy, gazolina (mieszanina), gudron, mazut, nafta, nujol,
oksygenaty, olej bazowy, olej napędowy, olej popirolityczny,
oleje odpadowe, paraﬁna, produkty naftowe, wazelina do celów przemysłowych, spirytus mineralny, smary, mieszanki
węglowodorowe, dodatki niechemiczne do paliw, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych,
6 rudy metali, rury i rurociągi metalowe, metalowe zbiorniki
i butle do gazu pod ciśnieniem, części metalowe do urządzeń przeznaczonych do gazu płynnego i gazu sprężonego,
w szczególności kratownice, kołnierze, krany, 7 maszyny i obrabiarki dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, maszyny
do raﬁnacji ropy naftowej, wyciągi kopalniane, 11 urządzenia
i instalacje gazowe do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary i gorącej wody, gotowania, wentylacji, chłodzenia i suszenia, urządzenia regulujące i zabezpieczające do urządzeń
gazowych i rur gazowych, akcesoria i części do wszystkich
wyżej wymienionych urządzeń i instalacji, 16 publikacje
drukowane, książki, periodyki, czasopisma, ulotki, broszury,
druki, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
urządzeń), 35 usługi w zakresie sprzedaży: paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej, asfaltu ponaftowego, benzyny, benzyny bezołowiowej, cerezyny, eteru
naftowego, etyliny, gazu paraﬁnowego, gazu olejowego,
gazoliny (mieszaniny), gudronu, kwasu naftenowego, ma-
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zutu, nafty, naftenu, nujolu, oksygenatów, oleju bazowego,
oleju napędowego, oleju popirolityczncgo, olejów odpadowych, paraﬁny, produktów naftowych, wazeliny, smarów,
mieszanek węglowodorowych, spirytusu mineralnego, produktów energetycznych oraz pojazdów, usługi w zakresie
badania rynku i opinii publicznej, usługi doradcze w zakresie
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi, reklama,
37 usługi budowlane, usługi instalacyjne w zakresie: systemów rurociągów, gazociągów, systemów i urządzeń do wytwarzania energii, systemów ogrzewania słonecznego, systemów i urządzeń do instalacji grzewczej, systemów ochrony
środowiska, instalacja systemów do wentylacji, klimatyzacji
i ogrzewania budynków, instalacja urządzeń do produkcji
ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie napraw
i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa oraz doradztwo i konserwacja w tym zakresie, usługi
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi w zakresie montażu i naprawa instalacji grzewczych, gazowych wentylacyjnych, usługi w zakresie obsługi i naprawy pojazdów,
usługi stacji paliw i autogazu, usługi w zakresie eksploatacji
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, usługi w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie
wykonywania robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno-przesyłowych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 39 usługi w zakresie transportu
i magazynowania towarów, usługi w zakresie dystrybucji
i przesyłu paliw, energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych i gazopochodnych, usługi
w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi w zakresie
bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, usługi w zakresie organizowania wycieczek turystycznych, usługi doradcze w zakresie
wyżej wymienionych usług, 40 usługi w zakresie wytwarzania energii, usługi w zakresie przetwarzania gazu ziemnego
oraz ropy naftowej i produktów jej raﬁnacji, usługi w zakresie wytwarzania produktów raﬁnacji, usługi w zakresie wytwarzania paliw, usługi w zakresie produkcji ciepła, usługi
doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprzedaży paliw, paliw
gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej i produktów
ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów, w zakresie badania rynku i opinii publicznej, w zakresie przetwarzania danych i zarządzania nimi, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie usług ﬁnansowych oraz ubezpieczeniowych,
w zakresie zarządzania nieruchomościami, w zakresie usług
budowlanych i instalacyjnych, w zakresie napraw i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa,
w zakresie górniczych robót wydobywczych, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie montażu i naprawy instalacji
grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, w zakresie obsługi
i naprawy pojazdów, w zakresie usług stacji paliw i autogazu,
w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
w zakresie budowy i konserwacji rurociągów i gazociągów,
w zakresie wykonywania robót budowlanych obiektów
liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjno - przesyłowych, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, w zakresie telefonii stacjonarnej i ruchomej, w zakresie usług telegraﬁcznych, w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
w zakresie radiokomunikacji, w zakresie transportu i magazynowania towarów, w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw,
energii, ciepła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów
ropopochodnych i gazopochodnych, w zakresie transportu
poprzez rurociągi, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego
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i składowania odpadów w złożach, w zakresie organizowania
wycieczek turystycznych, w zakresie wytwarzania energii,
w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz ropy naftowej
i produktów jej raﬁnacji, w zakresie wytwarzania produktów
raﬁnacji, w zakresie wytwarzania paliw, usługi edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła, w zakresie badań,
prac badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, w zakresie planowania urbanistycznego, w zakresie
poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy naftowej
i gazu ziemnego, w zakresie usług geodezyjnych i kartograﬁcznych, w zakresie usług restauracyjnych i hotelarskich oraz
w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie prowadzenia muzeów, 42 usługi w zakresie badań, prac
badawczych, ekspertyz naukowych i technicznych oraz
projektowania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, usługi
w zakresie poszukiwań geologicznych, w szczególności ropy
naftowej i gazu ziemnego usługi geodezyjne i kartograﬁczne, usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210) 460881
(220) 2016 08 29
(731) RACINOWSKA-BOGIEL JOLANTA, Konstancin-Jeziorna
(540) B BOGLE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 składniki na bazie śluzu ze ślimaków do użycia
w produkcji kosmetyków, 5 produkty farmaceutyczne, balsamiczne preparaty do celów leczniczych, enzymy do celów
medycznych, 29 mięso, ryby, jaja ślimacze, ślimaki, 31 mięczaki żywe, żywe ślimaki, śluz ze ślimaków.
(210) 460882
(220) 2016 08 29
(731) TARGIEL RYSZARD, Tychy
(540) New-Garden

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 44 projektowanie krajobrazów, ogrodnictwo
krajobrazowe, ogrodnictwo.
(210)
(731)

460908
(220) 2016 08 30
ABCGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) ABCGO
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, rachunkowość, księgowość, audyt, doradztwo zwią-
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zane z audytem, outsourcing jako doradztwo biznesowe,
outsourcing usług księgowych, przygotowywanie zeznań
podatkowych i doradztwo podatkowe, porady związane
z przygotowywaniem zeznań podatkowych, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi,
przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz
przedsiębiorstw, outsourcing usług doradcy podatkowego,
zarządzanie rachunkowością, zarządzanie rachunkami ﬁrm,
outsourcing usług dot. kadr i płac, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w dziedzinie
analizy biznesowej i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, outsourcing usług audytu i kontroli przedsiębiorstwa,
audyt i kontrola działalności gospodarczej, outsourcing
usług administracyjnych, mianowicie usługowe prowadzenie kancelarii, biur, wynajem adresu korespondencyjnego,
usługi sekretarskie świadczone w biurach, wynajem sprzętu
biurowego, wynajem urządzeń biurowych, zarządzanie biurami działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, usługi
biurowe, zarządzanie działalnością gospodarczą, sprzedaż
oprogramowania, sprzedaż komputerów, sprzedaż akcesoriów komputerowych oraz części pojedynczych elementów
do komputerów, tworzenie komputerowych baz danych,
systematyzowanie i zestawianie danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie bazami danych,
usługi zarządzania bazami danych, dostarczanie informacji
handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, publikowanie tekstów promocyjnych i reklamowych,
informacja o wyżej wymienionych usługach, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług,
dostarczanie i udostępnianie informacji on-line w zakresie
wymienionych usług, 36 Usługi ﬁnansowe, pieniężne i bankowe, informacja ﬁnansowa, zarządzanie ﬁnansami, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie ﬁnansów, konsultacje
zeznań podatkowych (nie dotyczy prowadzenia rachunków),
doradztwo podatkowe w sprawach ﬁnansowych, ﬁnansowe
usługi bankowe, outsourcing realizacji płatności bankowych,
outsourcing zarządzania ﬁnansami, outsourcing planowania i raportowania ﬁnansowego, outsourcing usług doradcy
podatkowego, przelewy i transakcje ﬁnansowe oraz usługi
płatnicze, usługi w zakresie przelewów pieniężnych, przekazy pieniężne, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie aktywami, majątkiem, kapitałem, zarządzanie i administrowanie
nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, ocena sytuacji
ﬁnansowej i wystawianie raportów kredytowych, planowanie i zarządzanie ﬁnansowe, zarządzanie ﬁnansami dla ﬁrm,
ściąganie należności, windykacja należności i odzyskiwanie
długu, zarządzanie ﬁnansowe za pośrednictwem Internetu,
wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem powierzchni
biurowej, informacja o wyżej wymienionych usługach, usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych
usług, dostarczanie i udostępnianie informacji online w zakresie wymienionych usług, 42 usługi IT, doradztwo IT, outsourcing usług IT, usługi wsparcia informatycznego, doradztwo
prawne w zakresie IT, wynajem dostępu do komputerów,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
opracowywanie, utrzymywanie, odtwarzanie, projektowanie baz danych, informacja o wyżej wymienionych usługach,
usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie i udostępnianie informacji on-line
w zakresie wymienionych usług, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, outsourcing usług prawnych, usługi wsparcia
prawnego, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania,
informacja o wyżej wymienionych usługach, usługi konsul-
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tacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług,
dostarczanie i udostępnianie informacji online w zakresie
wymienionych usług.
(210)
(731)

460944
(220) 2016 10 07
ECOBIOPOL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Otwock
(540) ECOPALM

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 ekologiczny opał z łupiny Orzecha Palmy Olejowca Gwinejskiego.

Nr ZT01/2017

(531)

08.05.01, 08.05.25, 24.09.01, 24.09.05, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, wyroby mięsne typu „kebab”, wyroby mięsne smażone i pieczone, wyroby mięsne mrożone, warzywa, owoce, majonez, ketchup,
frytki karbowane i proste, paluszki serowe, produkty mrożone ziemniaczane, produkty z nabiałem, 30 produkty mączne,
sosy do mięs, dressingi, pity, tortille, 40 przetwarzanie i konserwowanie mięsa, przetwarzanie i konserwowanie drobiu,
43 przygotowywanie żywności i napojów do konsumpcji,
usługi w zakresie prowadzenia barów, pizzerii, restauracji,
kawiarni, usługi w zakresie przygotowywania dań i napojów
na zamówienie oraz ich dostawa.
(210)
(731)

461027
(220) 2016 10 07
ECOBIOPOL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Otwock
(540) ECOBIOPOL EUROPE

(210)
(731)

460970
(220) 2016 08 31
LAMINOPOL KONSTRUKCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Postomino
(540) LAMINOPOL KONSTRUKCJE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 17 tkaniny izolacyjne z laminatu, taśmy uszczelniające z laminatu, rury giętkie laminowane niemetalowe,
materiał wypełniający w postaci pianki z laminatu, 19 pokrycia dachowe z tworzyw sztucznych do zbiorników przemysłowych i komunalnych, płyty dachowe i ścienne z tworzyw
sztucznych dla budownictwa, laminaty z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, płyty z laminatu, płyty
niemetalowe laminowane, rury sztywne niemetalowe laminowane dla budownictwa, 37 usługi budownictwa przemysłowego, 40 dezodoryzacja powietrza, uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody.
(210)
(731)

460971
(220) 2016 08 31
NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Diosmilegs

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty farmaceutyczne.
(210) 461009
(220) 2016 09 01
(731) BURCZYK ANDRZEJ DÖNER KING, Zblewo
(540) DÖNER KING KEBAB

(531) 29.01.03, 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 4 węgiel drzewny, biomasa z łupin orzecha olejowca gwinejskiego, 29 olej palmowy, soja, 31 pasza z wytłoczyn orzecha olejowca gwinejskiego.
(210)
(731)

461070
(220) 2016 09 02
SUPER TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karczew
(540) Super Trans

(531) 26.04.09, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawa i diagnostyka pojazdów samochodowych, usługi myjni samochodowych, usługi dezynsekcji,
dezynfekcji i deratyzacji, dezynfekcja naczep chłodniczych,
39 usługi chłodnicze: składowanie, przeładunki, transport
chłodniczy i zamrażalniczy, transport chłodniczy artykułów
spożywczych, przewóz jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych oraz żywca drobiowego, pakowanie i składowanie
towarów, w tym wynajem magazynów i pomieszczeń sklepowych oraz wynajem magazynów chłodniczych i zamrażalniczych, usługi parkingowe, 40 usługi blacharskie, zamrażanie artykułów spożywczych.
(210) 461099
(220) 2016 09 05
(731) ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) fresh ERGIS
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(531) 24.15.02, 24.15.08, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 7 instalacje do pakowania próżniowego, maszyny do pakowania próżniowego, pakowarki żywności, zrobotyzowane pakowarki, 16 folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia spożywcza, folia wodoodporna
z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzyw sztucznych do pakowania żywności, folie do pakowania artykułów żywnościowych,
nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania,
37 naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania, 39 pakowanie i opakowywanie towarów,
pakowanie produktów spożywczych, pakowanie żywności,
wynajem maszyn i urządzeń do pakowania lub zawijania.

(210) 461217
(220) 2016 09 08
(731) SZELIŃSKA ZUZANNA ZUZU, Warszawa
(540) PIERWSZE SŁOWA Moje wakacje

(210)
(731)

(210) 461218
(220) 2016 09 08
(731) SZELIŃSKA ZUZANNA ZUZU, Warszawa
(540) PIERWSZE SŁOWA Mój dom

461102
(220) 2016 09 05
PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLREGIO

(531) 03.07.19, 26.11.03, 26.11.06, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 39 transport kolejowy, transport pasażerski.
(210) 461163
(220) 2016 09 06
(731) FUNDACJA NASZA ZIEMIA, Warszawa
(540) MĘSKA SZOPA
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(531) 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 albumy, atlasy, karton, komiksy, książeczki,
książki, mapy geograﬁczne, obwoluty na luźne kartki, pudełka kartonowe lub papierowe, zeszyty, 28 zabawki, gry
planszowe, domino, zestawy modelarskie, przeskalowane
zabawki.

(531) 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 albumy, atlasy, karton, komiksy, książeczki,
książki, mapy geograﬁczne, obwoluty na luźne kartki, pudełka kartonowe lub papierowe, zeszyty, 28 zabawki, gry
planszowe, domino, zestawy modelarskie, przeskalowane
zabawki.
(210) 461219
(220) 2016 09 08
(310) 86963214
(320) 2016 04 04
(330) US
(731) Handy & Harman, White Plains, US
(540) sil-fos
(510), (511) 6 stopy lutownicze (luty).
(210)
(731)

461274
(220) 2016 10 24
WICAR TAXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) WICAR RADIO TAXI WROCŁAW
(531) 27.05.01, 14.03.20, 14.07.09
(510), (511) 37 różne usługi związane z naprawami szafek,
mebli, telewizorów, pralek, odkurzaczy, odkurzaczy, chłodziarek, zamrażrek, okularów, parasoli, szyldów, gogli, zegarów,
zegarków, toreb, walizek, żagli, pomp,usługi ślusarskie (naprawa), stolarstwo (naprawa), instalacja, wymiana i naprawa
zamków, 41 rozrywka, imprezy kulturalne, usługi związane
z organizowaniem i obsługą imprez kulturalnych, rekreacja,
usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów,
spotkań, seminariów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 45 usługi osobiste świadczone
przez instytucje w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, takie jak usługi dotrzymywania towarzystwa.
(210)
(731)

461176
(220) 2016 09 06
SEMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzanowice
(540) MAKOWEN
(510), (511) 30 masa makowa, gotowe nadzienie makowe
do słodkich wypieków.

(531) 18.01.09, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi taksówek, wynajem samochodów,
maklerstwo transportowe.
(210)
(731)

461280
(220) 2016 09 09
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Toruń
(540) SYNERGIE
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (ﬁtohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
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insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne
do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty
chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze,
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa,
insektycydy, fungicydy, herbicydy, 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
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 w zakresie przemysłu rolniczego, 42 hosting
portali internetowych, programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz
osób trzecich, projektowanie, zarządzanie i nadzór forum
dyskusyjnych on-line, usługi badawcze w zakresie rolnictwa,
usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów
stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych
w rolnictwie, specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi w zakresie oceniania
skuteczności rolniczych środków chemicznych, 45 usługi
serwisów społecznościowych on-line, doradztwo prawne,
badania prawne.

twa, metalowe płyty do drzwi, metalowe futryny do drzwi,
gzymsy metalowe, kątowniki stalowe, klamry, zaciski metalowe, konstrukcje metalowe, kratownice metalowe, łupki,
metalowe płytki dachowe, zaczepy do metalowych płytek
dachowych, metalowe ograniczniki do bram, metalowe
ograniczniki do okien, metalowe, ogrodzenia metalowe, metalowe panele konstrukcyjne, metalowe płyty konstrukcyjne,
metalowe pręty ogrodzeniowe, przegrody metalowe, rolety
zewnętrzne metalowe, słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, metalowe włazy dachowe, metalowe sztachety
blachy trapezowe, ogrodzenia panelowe, blachodachówki,
37 usługi dekarsko- blacharskie, wykonywanie pokryć dachowych, wykonywanie ogrodzeń, 40 obróbka mechaniczna elementów metalowych, obróbka metali, obróbka blach:
wykrawanie, wyginanie, cięcie, gięcie, zaginanie, zgrzewanie,
spawanie, lutowanie, trapezowanie.

(210) 461296
(220) 2016 09 09
(731) PRUSZYŃSKI HENRYK HANBUD, Bielsk Podlaski
(540) HANBUD

(531) 26.13.01, 26.04.02, 27.01.05, 29.01.15
(510), (511) 39 transport lotniczy i pasażerski, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, 43 rezerwacja miejsc w hotelach.

(210)
(731)

461357
(220) 2016 09 12
JACHOWICZ MICHAŁ, BARCZYK TOMASZ M-TECH
SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice
(540) m TECH

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, urządzenia i instalacje
do oświetlenia, oprawki do lamp elektrycznych, diody świetlne, oświetlenie suﬁtowe, żarówki oświetleniowe, urządzenia
do oświetlenia pojazdów, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni oraz sklepów internetowych w zakresie urządzeń i instalacji
do oświetlenia, 42 projektowanie zewnętrznych i wewnętrznych systemów oświetleniowych obiektów i budowli.
(210)
(731)

461362
(220) 2016 09 12
XPERIENCE EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) xperience CORPORATE EVENTS

(210)
(731)
(531) 27.05.03, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe barierki ochronne, boazeria metalowa, bramy metalowe, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe, daszki metalowe dla budownic-

461397
(220) 2016 09 13
ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA
AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) GIBERIN
(510), (511) 1 regulatory wzrostu i rozwoju roślin.
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(210) 461438
(220) 2016 09 14
(731) GAWLIK EWELINA, Warszawa
(540) HUG gallery

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 bazy do perfum kwiatowych, bergamotowy
olejek, olejki aromatyczne, olejki eteryczne jako aromaty
do napojów, terpeny jako olejki aromatyczne, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, wintergrinowy olejek, lawendowa woda, esencje eteryczne, esencjonalne olejki, drewno zapachowe, ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje z mięty, olejek terpentynowy
jako preparat odtłuszczający, woda zapachowa, woda toaletowa, kolońska woda, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, preparaty do odymiania [perfumy], antyperspiranty jako środki
przeciwpotne, geraniol, heliotropina, jonon jako wyroby perfumeryjne, safrol, perfumeryjne produkty, perfumy, piżmo
[perfumeria], kadzidełka, kadzidła, bursztyn używany do wyrobów perfumeryjnych, saszetki zapachowe do bielizny, potpourri jako mieszanki zapachowe, środki odświeżające powietrze zapachowe, kosmetyki upiększające, preparaty
do makijażu, lakiery do paznokci, błyszczyki do ust, pomadki
do ust, szminki, pomady do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki do brwi, puder do makijażu, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
kosmetyczne do rzęs, kosmetyczne maseczki, kosmetyki,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty
do odchudzania, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
toaletowe produkty, zestawy kosmetyków, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, wazelina
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, waciki
do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny,
preparaty do opalania, kremy wybielające do skóry, preparaty do ochrony przed słońcem, balsamy inne niż do celów
medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do depilacji, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do mycia,
mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, suche szampony, szampony, odżywki do włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kąpielowe do celów
higienicznych, żele do wybielania zębów, paski do odświeżania oddechu, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty
do prania, chemiczne produkty do ożywiania kolorów
do użytku domowego [pranie], farbki stosowane do prania,
środki do namaczania bielizny, preparaty do odbarwiania,
kora mydłoki do prania, preparaty do odtłuszczania inne niż
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stosowane w procesach produkcyjnych, terpentyna jako środek do wywabiania tłustych plam, ultramaryna jako środek
barwiący do bielizny, sole wybielające, detergenty inne niż
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, preparaty do krochmalenia, preparaty do czyszczenia, wybielacze i odbarwiacze do celów kosmetycznych,
soda krystaliczna do czyszczenia, skrobia do nadawania połysku w praniu, tłuszcze do celów kosmetycznych, alkalia lotne [amoniak] używane jako detergent, barwniki środki chemiczne do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie],
barwniki do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, antystatyczne preparaty do celów
domowych, 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, algicydy, hydrastyna,
hydrastynina, biocydy, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy
do celów medycznych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, estry do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów
farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych,
farmaceutyczne preparaty, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych, gencjana do celów farmaceutycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, diastaza do celów medycznych, gwajakol do celów
farmaceutycznych, laktoza do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, kwebracho do celów medycznych, wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kolcowój
lekarski do celów medycznych, kwasja do celów medycznych, koper włoski do celów leczniczych, olejek z kopru
do celów leczniczych, jodyna, lukrecja do celów farmaceutycznych, kamfora do celów medycznych, kamforowy olejek
do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych,
olej gorczycowy do celów leczniczych, olej rycynowy do celów leczniczych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów
medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie,
krotonowa kora, mangrowa kora do celów farmaceutycznych, lucerna chmielowa do celów farmaceutycznych, kondurango kora do celów medycznych, kora z angostury do celów medycznych, magnezja do celów farmaceutycznych,
melisowa woda do celów farmaceutycznych, mentol, mięta
do celów farmaceutycznych, migdałowe mleko do celów
farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczniczych,
moleskin do celów medycznych, myrobolan do celów farmaceutycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych,
octany do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych,
winian potasu do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów leczniczych, sole trzeźwiące, sole wód
mineralnych, produkty uboczne procesu przeróbki ziaren
zbóż dla celów medycznych, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli
leczniczych, woda ołowiawa, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy do celów
farmaceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych,
wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wyciąg
z chmielu do celów farmaceutycznych, wyroby cukiernicze
do celów leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych,
zioła do palenia do celów leczniczych, żelatyna do celów
medycznych, preparaty białka do celów medycznych, prepa-
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raty biologiczne do celów medycznych, preparaty bizmutu
do celów farmaceutycznych, salmiak, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego,
tłuszcze do celów medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, tran, tymol do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, błonnik pokarmowy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające glukozę, artykuły żywnościowe na bazie białka
do celów medycznych, suplementy diety zawierające białko,
białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające
lecytynę, siemię lniane do celów farmaceutycznych, gurjunowy balsam do celów medycznych, herbata lecznicza, tabletki zmniejszające apetyt, herbaty ziołowe do celów medycznych, lecznicze napoje, lecznicze oleje, lecznicze zioła,
lecznicze napary, lecznicze nalewki, przepaski na oczy do celów medycznych, bandaże higieniczne, gaza opatrunkowa,
gąbka do ran, kompresy, okłady, okłady gorczycowe, wata
antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów medycznych, wata higroskopijna, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, plastry, plastry do celów medycznych, plastry gorczycowe, plastry przylepne lecznicze,
plastry samoprzylepne, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, antyseptyki, dezynfekcyjne środki do toalet
chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
bakteriobójcze środki, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, roztwory do użytku ze szkłami kontaktowymi,
czyszczące preparaty do szkieł kontaktowych, roztwory
do szkieł kontaktowych, detergenty do celów medycznych,
dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, higieniczne
majtki, higieniczne opaski, higieniczne podpaski, intymne
preparaty nawilżające, wkładki ochronne do majtek jako artykuły higieniczne, majtki higieniczne dla nietrzymających
moczu, opaski menstruacyjne, tampony menstruacyjne, laktacyjne wkładki, preparaty do irygacji do celów medycznych,
płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy, pieluchy dla
chorych z brakiem kontroli czynności ﬁzjologicznych, pieluchy higieniczne, podpaski higieniczne, podpaski menstruacyjne, poduszeczki do karmienia piersią, pomady do celów
medycznych, taśmy do podpasek, taśmy przylepne do celów medycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, borowina do kąpieli,
borowina lecznicza, cedrowe drewno jako środek odstraszający owady, kadzidełka do odstraszania owadów, środki
do odstraszania owadów, środki odstraszające insekty dla
psów, chinowa kora do celów leczniczych, bransolety do celów leczniczych, obrączki przeciwreumatyczne, sole do kąpieli do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, kąpiele
tlenowe, leki pomocnicze, lotony do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, maści
do celów farmaceutycznych, mazidła, ołówki hemostatyczne, ołówki kaustyczne, ołówki przeciw brodawkom, ołówki
przeciw migrenie, opłatki do celów farmaceutycznych, opodeldok, papier do plastrów gorczycowych, papier przeciwmolowy, pierścienie na odciski stóp, pigułki do celów farmaceutycznych, podkładki dla palucha koślawego, preparaty
dla organoterapii, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
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skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty
medyczne na porost włosów, preparaty przeciw hemoroidom, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty ułatwiające
ząbkowanie, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty z mikroorganizmami
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki
do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne
przeciw poceniu się stóp, środki na uspokojenie nerwów,
środki nasenne, środki odkażające, środki przeciw gorączce,
środki przeciw migrenie, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, trociczki do odymiania, trociczki do odymiania dla celów medycznych, 10 pasy ciążowe, urządzenia
do odciągania mleka z piersi, urządzenia do karmienia, butelki dla niemowląt, butelki do karmienia, smoczki do butelki
dla niemowląt, smoczki, smoczki dziecięce, zamknięcia
do butelki dla niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, gryzaki do złagodzenia ząbkowania lub ułatwienia gryzienia, gryzaki dla ząbkujących dzieci, medyczne aparaty
i instrumenty, rehabilitacyjna aparatura do ciała do celów
medycznych, materace nadmuchiwane do celów leczniczych, materace położnicze, nadmuchiwane wezgłowia
do celów leczniczych, nadmuchiwane poduszki do celów
leczniczych, poduszki do celów leczniczych, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, przyrządy
do ćwiczeń w gimnastyce leczniczej, urządzenia do gimnastyki leczniczej, artykuły ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, wkładki
do butów przeciw płaskostopiu, ochraniacze na palce do celów medycznych, pasy do celów leczniczych, pasy galwaniczne do celów leczniczych, pasy ortopedyczne, pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy podżołądkowe, pasy
przepuklinowe, pasy pępkowe, podkładki uciskowe podbrzuszne, podkładki podbrzuszne, brzuszne gorsety, gorsety
do celów leczniczych, bandaże elastyczne, bandaże jako
opaski podtrzymujące, bandaże ortopedyczne na stawy,
opaski usztywniające na stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, temblaki jako opaski podtrzymujące, wodne łóżka do celów leczniczych, urządzenia rozpylające do celów medycznych, przyrządy do wdmuchiwania proszków lub gazów
np. do dróg oddechowych, aparatura do mikrodermabrazji,
aparaty do masażu wibracyjnego, przyrządy do masażu kosmetycznego, rękawice do masażu, aparaty do masaży, rękawice do celów medycznych, odzież kompresyjna, elektryczne poduszki do celów leczniczych, przyrządy do ﬁzykoterapii,
koce podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, lampy dla celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów leczniczych, lampy ultraﬁoletowe do celów leczniczych, galwaniczna aparatura terapeutyczna, galwaniczne pasy do celów
leczniczych, aplikatory pigułek, pojemniki do aplikowania leków, łyżki do leków, buteleczki z kroplomierzem do celów
leczniczych, kroplomierze do celów leczniczych, poduszki
przeciw bezsenności, prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli czynności ﬁzjologicznych, aparaty ortodoncyjne,
grzebienie do wyczesywania wszy, irygatory do celów medycznych, zestawy do irygacji, szczotki do czyszczenia języków, łopatki do czyszczenia uszu, zatyczki do uszu jako przyrządy do ochrony uszu, 24 bieżniki stołowe, serwety na stół
niepapierowe, obrusy na stół [niepapierowe], ceraty [obrusy],
chorągiewki, chusteczki do nosa tekstylne, etykiety z materiału, ﬁranki, ﬂagi niepapierowe, kapy na łóżka, narzuty na łóżka, narzuty pikowane, kołderki do przykrywania nóg, kotary
i zasłony na drzwi, pokrowce ochronne na meble, moskitiery,
okładziny do mebli z surowców włókienniczych, okładziny
do mebli z tworzyw sztucznych, pledy podróżne, płótna
do gobelinów i haftów, płótno do przewijania niemowląt,
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podstawki pod kieliszki z tkanin, podszewki z tkaniny, podszewki do kapeluszy, pokrowce na poduszki, pokrycie na materace, pokrowce materiałowe na deski toaletowe, pościel,
poszewki na poduszki, prześcieradła z tkaniny, przykrycia
na łóżka, ręczniki do twarzy tekstylne, rękawice kąpielowe,
rękawice toaletowe, płótna do sera, serwetki stołowe tekstylne, sukna bilardowe, sztandary, poszwy zastępujące prześcieradła, tekstylne materiały do ﬁltrowania, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, zasłony prysznicowe
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony
z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, materiały tekstylne, materiały tekstylne nietkane, adamaszek, aksamit, barchan, brokaty, całuny, drogiet jako tkaniny drukowane tkaniny perkalowe, dzianina, dżersej jako materiał,
materiały pokryte motywami rysunkami do haftowania, jedwab jako tkanina, kaliko [perkal], gaza jako tkanina, ﬁlc, ﬂanela jako tkanina, konopne płótno, konopne tkaniny, krepa
jako tkanina, krepon, marabut jako materiał, materiały lepkie
przyklejane na gorąco, materiały z juty, moleskin jako tkanina, tkaniny z ostnicy, płótno, tkaniny z ramii, ratyna jako tkanina, szewiot jako tkanina, tafta jako tkanina, tiul, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny
elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny
nie przepuszczające gazów na balony aerostatyczne, tkaniny
obiciowe, tkaniny płócienne na buty, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny
z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny
ze sztucznego jedwabiu, trykot jako materiał, włosianka jako
materiał na worki, zeﬁr jako tkanina, 25 bielizna osobista, piżamy w tym koszule nocne do karmienia, koszule do karmienia, bielizna do karmienia, biustonosze w tym biustonosze
do karmienia, podkoszulki, T-shirty, bielizna wchłaniająca pot,
bluzy, kombinezony, chusty, fulardy, kamizelki, kombinezony,
koszule, koszule z krótkimi rękawami, legginsy, spodnie,
spódnice, mufki jako odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji
skóry, rajstopy, okrycia wierzchnie w tym palta, płaszcze, prochowce, peleryny, sukienki, swetry, żakiety pikowane, kurtki
jako odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, obuwie: drewniaki, espadryle, gimnastyczne, piłkarskie, pantoﬂe
domowe, kalosze, półbuty, sandały, baleriny, klapki, japonki,
kozaki, mokasyny, pantoﬂe, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki
dla rozrywki, edukacji i rozwoju niemowląt i dzieci, zabawki
pluszowe i z miękkich materiałów, wielofunkcyjne zabawki
dla dzieci, elektroniczne gry dydaktyczne, gry planszowe, gry
zręcznościowe, zabawki podręczne, hulajnogi i deskorolki,
biżuteria i kosmetyki do zabawy, dziecięce domki dla lalek,
telefony do zabawy, pojazdy do zabawy, układanki, zabawki
muzyczne, baseny pompowane i z tworzyw sztucznych,
do użytku rekreacyjnego, nadmuchiwane pomoce do nauki
pływania dla dzieci, sprzęt pływacki i zabawki do kąpieli, zabawki do piaskownicy, zabawki i narzędzia do piasku,
35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych
tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej
przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów
reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowy-
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wanie reklam prasowych, produkcja ﬁlmów reklamowych,
wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, sekretarskie usługi
zarządzania programami refundacji w imieniu osób trzecich,
poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, wynajem fotokopiarek, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności
artystycznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży
i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, fakturowanie, księgowość, rachunkowość, agencje informacji handlowej, outsourcing jako doradztwo handlowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania
cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, handlowe wyceny, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, usługi w zakresie wywiadu
gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się
udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym, badania marketingowe, badania rynku, opinie i sondaże, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi
menedżerskie dla sportowców, sprzedaż takich produktów
jak: bazy do perfum kwiatowych, bergamotowy olejek, olejki
aromatyczne, olejki eteryczne jako aromaty do napojów, terpeny jako olejki aromatyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki
eteryczne cytrynowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, wintergrinowy olejek, lawendowa woda, esencje eteryczne, esencjonalne olejki, drewno zapachowe, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje z mięty, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, woda zapachowa, woda toaletowa, kolońska woda, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, preparaty
do odymiania [perfumy], antyperspiranty jako środki przeciwpotne, geraniol, heliotropina, jonon jako wyroby perfumeryjne, safrol, perfumeryjne produkty, perfumy, piżmo
[perfumeria], kadzidełka, kadzidła, bursztyn używany do wyrobów perfumeryjnych, saszetki zapachowe do bielizny, potpourri jako mieszanki zapachowe, środki odświeżające powietrze zapachowe, kosmetyki upiększające, preparaty
do makijażu, lakiery do paznokci, błyszczyki do ust, pomadki
do ust, szminki, pomady do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, ołówki [kredki] kosmetyczne, ołówki do brwi, puder do makijażu, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
kosmetyczne do rzęs, kosmetyczne maseczki, kosmetyki,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty
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do odchudzania, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
toaletowe produkty, zestawy kosmetyków, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych, wazelina
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, waciki
do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, talk kosmetyczny,
preparaty do opalania, kremy wybielające do skóry, preparaty do ochrony przed słońcem, balsamy inne niż do celów
medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do depilacji, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do mycia,
mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, suche szampony, szampony, odżywki do włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kąpielowe do celów
higienicznych, żele do wybielania zębów, paski do odświeżania oddechu, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty
do prania, chemiczne produkty do ożywiania kolorów
do użytku domowego [pranie], farbki stosowane do prania,
środki do namaczania bielizny, preparaty do odbarwiania,
kora mydłoki do prania, preparaty do odtłuszczania inne niż
stosowane w procesach produkcyjnych, terpentyna jako środek do wywabiania tłustych plam, ultramaryna jako środek
barwiący do bielizny, sole wybielające, detergenty inne niż
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, preparaty do krochmalenia, preparaty do czyszczenia, wybielacze i odbarwiacze do celów kosmetycznych,
soda krystaliczna do czyszczenia, skrobia do nadawania połysku w praniu, tłuszcze do celów kosmetycznych, alkalia lotne [amoniak] używane jako detergent, barwniki środki chemiczne do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie],
barwniki do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, antystatyczne preparaty do celów
domowych, aerozole chłodzące do celów medycznych, aldehydy do celów farmaceutycznych, algicydy, hydrastyna,
hydrastynina, biocydy, alginiany do celów farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, alkaloidy
do celów medycznych, eliksiry jako preparaty farmaceutyczne, estry do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów
farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych,
farmaceutyczne preparaty, fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych, gencjana do celów farmaceutycznych, gorczyca do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, diastaza do celów medycznych, gwajakol do celów
farmaceutycznych, laktoza do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, kwebracho do celów medycznych, wilec przeczyszczający, jujuba lecznicza, kolcowój
lekarski do celów medycznych, kwasja do celów medycznych, koper włoski do celów leczniczych, olejek z kopru
do celów leczniczych, jodyna, lukrecja do celów farmaceutycznych, kamfora do celów medycznych, kamforowy olejek
do celów medycznych, olejek z kopru do celów leczniczych,
olej gorczycowy do celów leczniczych, olej rycynowy do celów leczniczych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów
medycznych, olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, kora do celów farmaceutycznych, korzenie lekarskie,

Nr ZT01/2017

krotonowa kora, mangrowa kora do celów farmaceutycznych, lucerna chmielowa do celów farmaceutycznych, kondurango kora do celów medycznych, kora z angostury do celów medycznych, magnezja do celów farmaceutycznych,
melisowa woda do celów farmaceutycznych, mentol, mięta
do celów farmaceutycznych, migdałowe mleko do celów
farmaceutycznych, mleko słodowe do celów leczniczych,
moleskin do celów medycznych, myrobolan do celów farmaceutycznych, octan glinu do celów farmaceutycznych,
octany do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, pektyna do celów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych,
winian potasu do celów farmaceutycznych, produkty farmaceutyczne, produkty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe do celów leczniczych, sole trzeźwiące, sole wód
mineralnych, produkty uboczne procesu przeróbki ziaren
zbóż dla celów medycznych, woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli
leczniczych, woda ołowiawa, woda termalna, woda utleniona do celów medycznych, wodorowęglan sodowy do celów
farmaceutycznych, wody mineralne do celów leczniczych,
wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, wyciąg
z chmielu do celów farmaceutycznych, wyroby cukiernicze
do celów leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych,
zioła do palenia do celów leczniczych, żelatyna do celów
medycznych, preparaty białka do celów medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty bizmutu
do celów farmaceutycznych, salmiak, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego,
tłuszcze do celów medycznych, terpentyna do celów farmaceutycznych, tran, tymol do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, błonnik pokarmowy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające glukozę, artykuły żywnościowe na bazie białka
do celów medycznych, suplementy diety zawierające białko,
białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające
lecytynę, siemię lniane do celów farmaceutycznych, gurjunowy balsam do celów medycznych, herbata lecznicza, tabletki zmniejszające apetyt, herbaty ziołowe do celów medycznych, lecznicze napoje, lecznicze oleje, lecznicze zioła,
lecznicze napary, lecznicze nalewki, przepaski na oczy do celów medycznych, bandaże higieniczne, gaza opatrunkowa,
gąbka do ran, kompresy, okłady, okłady gorczycowe, wata
antyseptyczna, wata aseptyczna, wata do celów medycznych, wata higroskopijna, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, plastry, plastry do celów medycznych, plastry gorczycowe, plastry przylepne lecznicze,
plastry samoprzylepne, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, antyseptyki, dezynfekcyjne środki do toalet
chemicznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
bakteriobójcze środki, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, roztwory do użytku ze szkłami kontaktowymi,
czyszczące preparaty do szkieł kontaktowych, roztwory
do szkieł kontaktowych, detergenty do celów medycznych,
dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, higieniczne
majtki, higieniczne opaski, higieniczne podpaski, intymne
preparaty nawilżające, wkładki ochronne do majtek jako ar-
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tykuły higieniczne, majtki higieniczne dla nietrzymających
moczu, opaski menstruacyjne, tampony menstruacyjne, laktacyjne wkładki, preparaty do irygacji do celów medycznych,
płyny do płukania ust do celów leczniczych, płyny do przemywania oczu, płyny do przemywania pochwy, pieluchy dla
chorych z brakiem kontroli czynności ﬁzjologicznych, pieluchy higieniczne, podpaski higieniczne, podpaski menstruacyjne, poduszeczki do karmienia piersią, pomady do celów
medycznych, taśmy do podpasek, taśmy przylepne do celów medycznych, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, borowina do kąpieli,
borowina lecznicza, cedrowe drewno jako środek odstraszający owady, kadzidełka do odstraszania owadów, środki
do odstraszania owadów, środki odstraszające insekty dla
psów, chinowa kora do celów leczniczych, bransolety do celów leczniczych, obrączki przeciwreumatyczne, sole do kąpieli do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, kąpiele
tlenowe, leki pomocnicze, lotony do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, maści
do celów farmaceutycznych, mazidła, ołówki hemostatyczne, ołówki kaustyczne, ołówki przeciw brodawkom, ołówki
przeciw migrenie, opłatki do celów farmaceutycznych, opodeldok, papier do plastrów gorczycowych, papier przeciwmolowy, pierścienie na odciski stóp, pigułki do celów farmaceutycznych, podkładki dla palucha koślawego, preparaty
dla organoterapii, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty
medyczne na porost włosów, preparaty przeciw hemoroidom, preparaty przeciw moczeniu się, preparaty ułatwiające
ząbkowanie, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty z mikroorganizmami
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki
do oczyszczania powietrza, środki do odświeżania powietrza, środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne
przeciw poceniu się stóp, środki na uspokojenie nerwów,
środki nasenne, środki odkażające, środki przeciw gorączce,
środki przeciw migrenie, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, trociczki do odymiania, trociczki do odymiania dla celów medycznych, pasy ciążowe, urządzenia
do odciągania mleka z piersi, urządzenia do karmienia, butelki dla niemowląt, buteki do karmienia, smoczki do butelki dla
niemowląt, smoczki, smoczki dziecięce, zamknięcia do butelki dla niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia,
gryzaki do złagodzenia ząbkowania lub ułatwienia gryzienia,
gryzaki dla ząbkujących dzieci, medyczne aparaty i instrumenty, rehabilitacyjna aparatura do ciała do celów medycznych, materace nadmuchiwane do celów leczniczych, materace położnicze, nadmuchiwane wezgłowia do celów
leczniczych, nadmuchiwane poduszki do celów leczniczych,
poduszki do celów leczniczych, poduszki podgrzewane
elektrycznie do celów leczniczych, przyrządy do ćwiczeń
w gimnastyce leczniczej, urządzenia do gimnastyki leczniczej, artykuły ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, wkładki do butów
przeciw płaskostopiu, ochraniacze na palce do celów medycznych, pasy do celów leczniczych, pasy galwaniczne
do celów leczniczych, pasy ortopedyczne, pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, pasy podżołądkowe, pasy przepuklinowe, pasy pępkowe, podkładki uciskowe podbrzuszne,
podkładki podbrzuszne, brzuszne gorsety, gorsety do celów
leczniczych, bandaże elastyczne, bandaże jako opaski podtrzymujące, bandaże ortopedyczne na stawy, opaski usztywniające na stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, temblaki
jako opaski podtrzymujące, wodne łóżka do celów leczni-
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czych, urządzenia rozpylające do celów medycznych, przyrządy do wdmuchiwania proszków lub gazów np. do dróg
oddechowych, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty
do masażu wibracyjnego, przyrządy do masażu kosmetycznego, rękawice do masażu, aparaty do masaży, rękawice
do celów medycznych, odzież kompresyjna, elektryczne poduszki do celów leczniczych, przyrządy do ﬁzykoterapii, koce
podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, lampy dla
celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów leczniczych,
lampy ultraﬁoletowe do celów leczniczych, galwaniczna
aparatura terapeutyczna, galwaniczne pasy do celów leczniczych, aplikatory pigułek, pojemniki do aplikowania leków,
łyżki do leków, buteleczki z kroplomierzem do celów leczniczych, kroplomierze do celów leczniczych, poduszki przeciw
bezsenności, prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli
czynności ﬁzjologicznych, aparaty ortodoncyjne, grzebienie
do wyczesywania wszy, irygatory do celów medycznych, zestawy do irygacji, szczotki do czyszczenia języków, łopatki
do czyszczenia uszu, zatyczki do uszu jako przyrządy
do ochrony uszu, bieżniki stołowe, serwety na stół niepapierowe, obrusy na stół [niepapierowe], ceraty [obrusy], chorągiewki, chusteczki do nosa tekstylne, etykiety z materiału, ﬁranki, ﬂagi niepapierowe, kapy na łóżka, narzuty na łóżka,
narzuty pikowane, kołderki do przykrywania nóg, kotary i zasłony na drzwi, pokrowce ochronne na meble, moskitiery,
okładziny do mebli z surowców włókienniczych, okładziny
do mebli z tworzyw sztucznych, pledy podróżne, płótna
do gobelinów i haftów, płótno do przewijania niemowląt,
podstawki pod kieliszki z tkanin, podszewki z tkaniny, podszewki do kapeluszy, pokrowce na poduszki, pokrycie na materace, pokrowce materiałowe na deski toaletowe, pościel,
poszewki na poduszki, prześcieradła z tkaniny, przykrycia
na łóżka, ręczniki do twarzy tekstylne, rękawice kąpielowe,
rękawice toaletowe, płótna do sera, serwetki stołowe tekstylne, sukna bilardowe, sztandary, poszwy zastępujące prześcieradła, tekstylne materiały do ﬁltrowania, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, zasłony prysznicowe
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony
z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, materiały tekstylne, materiały tekstylne nietkane, adamaszek, aksamit, barchan, brokaty, całuny, drogiet jako tkaniny, drukowane tkaniny perkalowe, dzianina, dżersej jako materiał,
materiały pokryte motywami rysunkami do haftowania, jedwab jako tkanina, kaliko [perkal], gaza jako tkanina, ﬁlc, ﬂanela jako tkanina, konopne płótno, konopne tkaniny, krepa
jako tkanina, krepon, marabut jako materiał, materiały lepkie
przyklejane na gorąco, materiały z juty, moleskin jako tkanina, tkaniny z ostnicy, płótno, tkaniny z ramii, ratyna jako tkanina, szewiot jako tkanina, tafta jako tkanina, tiul, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny
elastyczne, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny lniane, tkaniny
nie przepuszczające gazów na balony aerostatyczne, tkaniny
obiciowe, tkaniny płócienne na buty, tkaniny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny
z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny
ze sztucznego jedwabiu, trykot jako materiał, włosianka jako
materiał na worki, zeﬁr jako tkanina, bielizna osobista, piżamy
w tym koszule nocne do karmienia, koszule do karmienia,
bielizna do karmienia, biustonosze w tym biustonosze
do karmienia, podkoszulki, T-shirty, bielizna wchłaniająca pot,
bluzy, kombinezony, chusty, fulardy, kamizelki, kombinezony,
koszule, koszule z krótkimi rękawami, legginsy, spodnie,
spódnice, mufki jako odzież, odzież gotowa, odzież z imitacji
skóry, okrycia wierzchnie w tym palta, płaszcze, prochowce,
peleryny, sukienki, swetry, żakiety pikowane, kurtki jako
odzież, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, obuwie:
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drewniaki, espadryle, gimnastyczne, piłkarskie, pantoﬂe domowe, kalosze, półbuty, sandały, baleriny, klapki, japonki, kozaki, mokasyny, pantoﬂe, nakrycia głowy, gry i zabawki dla
rozrywki, edukacji i rozwoju niemowląt i dzieci, zabawki pluszowe i z miękkich materiałów, wielofunkcyjne zabawki dla
dzieci, elektroniczne gry dydaktyczne, gry planszowe, gry
zręcznościowe, zabawki podręczne, hulajnogi i deskorolki,
biżuteria i kosmetyki do zabawy, dziecięce domki dla lalek,
telefony do zabawy, pojazdy do zabawy, układanki, zabawki
muzyczne, baseny pompowane i z tworzyw sztucznych,
do użytku rekreacyjnego, nadmuchiwane pomoce do nauki
pływania dla dzieci, sprzęt pływacki i zabawki do kąpieli, zabawki do piaskownicy, zabawki i narzędzia do piasku, 42 testowanie materiałów, stylizacja jako wzornictwo przemysłowe, usługi projektantów mody, usługi artystów graﬁków,
usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności
wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania
udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting
obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych
dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla
osób trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji (ASP)
mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję
strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych
do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, video,
obrazów fotograﬁcznych, tekstów, graﬁk i danych.
(210) 461460
(220) 2016 09 14
(731) Highlights for Children, Inc., Columbus, US
(540) Łowcy obrazków
(510), (511) 16 książki i czasopisma.
(210) 461470
(220) 2016 10 12
(731) JÓŹWIAK DANIEL OSTEO CENTER, Poznań
(540)

(531) 24.15.21, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
szkoleń, 44 ﬁzjoterapia, usługi medyczne.
(210)
(731)

461473
(220) 2016 09 15
TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Post EULAR & ACR
(510), (511) 16 książki i podręczniki, materiały do nauczania,
czasopisma, gazety, broszury, albumy, katalogi, prospekty, aﬁsze, plakaty, plansze, druki, notesy, zeszyty, skoroszyty i teczki
na dokumenty, artykuły papiernicze, artykuły i materiały pi-
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śmienne, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
konkursów edukacyjnych, wystaw z dziedziny edukacji i kultury, publikowanie książek, czasopism i tekstów innych niż
reklamowe.
(210)
(731)

461495
(220) 2016 09 15
CEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) Paclan - mocna rzecz!
(510), (511) 6 folie aluminiowe, 16 papier, karton oraz następujące wyroby wykonane z tych materiałów: torebki z papieru na artykuły żywnościowe, worki na śmieci z papieru
[do użytku domowego], torebki na kanapki z papieru lub
tworzyw sztucznych, utrzymujące wilgoć arkusze papieru
lub plastiku do pakowania żywności, chłonne arkusze papieru do pakowania żywności, ﬁltry do kawy papierowe, worki
na śmieci wykonane z papieru, papier do pieczenia kruchego ciasta, papier do pieczenia, bibuła ﬁltracyjna, torebki i woreczki z tworzywa sztucznego nie zawarte w innych klasach
do przechowywania pieczonych produktów, kanapek, odpadków, do pojemników na śmieci oraz do przechowywania
głęboko mrożonych produktów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie zawarte w innych klasach, serwetki
papierowe, 17 kauczuk, guma, materiały do pakowania (wypychania) wykonane z kauczuku i/lub plastiku.
(210)
(731)

461574
(220) 2016 09 15
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) N-423863
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn
i urządzeń zawarte w tej klasie, części styczników magnetyczno-elektrycznych, styki elektryczne, zespoły styków
elektrycznych, 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki
momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(210)
(731)

461581
(220) 2016 09 15
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) N-310439
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn,
mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn, dźwignie mechaniczne, wsporniki mechaniczne, 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania. gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn
i urządzeń zawarte w tej klasie, części styczników magnetyczno-elektrycznych, elementy układów elektrycznych,
przewody elektryczne, styki elektryczne (i ich części), 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne
do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów szynowych.
(210)
(731)

461582
(220) 2016 09 15
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) N-310801
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn i urządzeń zawarte w tej klasie, przewody elektryczne
(i ich części), 12 pojazdy szynowe i ich części, tabor kolejowy,
mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki
momentu obrotowego do pojazdów szynowych, 17 izolatory, materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne wyproﬁlowane
stosowane w produkcji, materiały uszczelniające, izolatory
elektryczne, izolatory do kabli, płyty izolacyjne do osadzania
elementów elektrycznych.
(210)
(731)

461583
(220) 2016 09 15
BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) N-417295
(510), (511) 7 regulatory prędkości [obrotów] do maszyn,
mechanizmy sterownicze do maszyn i urządzeń, mechaniczne części maszyn, dźwignie mechaniczne, wsporniki mechaniczne, 9 urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, elektryczne mechanizmy sterujące do maszyn
i urządzeń zawarte w tej klasie, części przełączników elektrycznych, elementy układów elektrycznych, przewody elektryczne, styki elektryczne (i ich części), 12 pojazdy szynowe
i ich części, tabor kolejowy, mechanizmy sterujące do pojazdów szynowych, mechanizmy elektryczne do pojazdów szynowych, przetworniki momentu obrotowego do pojazdów
szynowych.
(210)
(731)

461619
(220) 2016 09 16
WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeszyce
(540) De Sas MUSIC FESTIVAL

(531) 24.17.11, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów.
(210) 461624
(220) 2016 09 16
(731) Matthew Tyrmand, Nowy Jork, US
(540) Leopold Tyrmand
(510), (511) 16 książki, czasopisma, publikacje, papier, wyroby z papieru i tektury, materiały drukowane, fotograﬁe,
papierowe materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), druki, aﬁsze, plakaty,
notatniki, kalendarze, materiały introligatorskie, materiały
biurowe, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych
klasach), czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego,
25 odzież, obuwie, koszule, koszulki polo, t-shirty, bluzy, swetry, spodnie, sukienki, spódnice, bluzki, spodenki, kombinezony, kurtki, płaszcze, okrycia przeciwdeszczowe, marynarki,
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garnitury, kurtki skórzane, kamizelki, chusty, nakrycia głowy,
kapelusze, czapki, krawaty, szaliki, rękawiczki, bielizna, stroje
kąpielowe, bielizna nocna, piżamy, koszule nocne, szlafroki,
skarpety, pończochy, pasy do odzieży, buty, buty sportowe, mokasyny, sandały, klapki, obuwie wodoodporne, paski, kurtki, kaptury, 33 napoje alkoholowe niskoprocentowe,
napoje alkoholowe aromatyzowane, wymieszane napoje
alkoholowe, jadalne napoje alkoholowe, napoje alkoholowe
z owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe z wina
i soku owocowego, gorzkie nalewki, cydr, cydr słodki, cydr
wytrawny, koktajle, gotowe koktajle alkoholowe, alkoholowe
koktajle owocowe, wino, wino alkoholizowane, wino owocowe, dżin, likiery, rum, sake, szkocka whisky, whisky, owocowe
wino musujące, wino musujące, alkohole wysokoprocentowe, wermut, wódka, wiśniówka.
(210) 461626
(220) 2016 09 16
(731) Tyrmand Matthew, Nowy Jork, US
(540) Zły
(510), (511) 16 książki, czasopisma, publikacje, papier, materiały drukowane, fotograﬁe, papierowe materiały biurowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), druki, aﬁsze, plakaty, notatniki, kalendarze, materiały
introligatorskie, materiały biurowe, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały przeznaczone
dla artystów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 25 odzież, obuwie, koszule, koszulki
polo, t-shirty, bluzy, swetry, spodnie, sukienki, spódnice, bluzki, spodenki, kombinezony, kurtki, płaszcze, okrycia przeciwdeszczowe, marynarki, garnitury, kurtki skórzane, kamizelki,
chusty, nakrycia głowy, kapelusze, czapki, krawaty, szaliki,
rękawiczki, bielizna, stroje kąpielowe, bielizna nocna, piżamy,
koszule nocne, szlafroki, skarpety, pończochy, pasy do odzieży, buty, buty sportowe, mokasyny, sandały, klapki, obuwie
wodoodporne, parki, kurtki, kaptury, 33 napoje alkoholowe
niskoprocentowe, napoje alkoholowe aromatyzowane, wymieszane napoje alkoholowe, jadalne napoje alkoholowe,
napoje alkoholowe z owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje
alkoholowe z wina i soku owocowego, gorzkie nalewki, cydr,
cydr słodki, cydr wytrawny, koktajle, gotowe koktajle alkoholowe, alkoholowe koktajle owocowe, wino, wino alkoholizowane, wino owocowe, dżin, likiery, rum, sake, szkocka whisky,
whisky, owocowe wino musujące, wino musujące, alkohole
wysokoprocentowe, wermut, wódka, wiśniówka.
(210)
(731)

461712
(220) 2016 09 19
ZACHODNIOPOMORKI UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
(540) eqEOG KEYBOARD

(531) 01.15.24, 26.11.22, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiarowe,
urządzenia do nauczania, urządzenia do badań naukowych
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia do ratowania życia, 10 aparatura, instrumenty i artykuły
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medyczne, aparatura i instrumenty weterynaryjne, urządzenia medyczne do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia do obrazowania medycznego, 41 nauczanie, szkolenia,
kształcenie, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi badawcze w dziedzinie medycyny, badania i analizy naukowe
i przemysłowe, badania naukowe do celów medycznych,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie i ulepszanie sprzętu i oprogramowania komputerowego, 44 usługi medyczne, usługi
w zakresie higieny i urody ludzi, usługi pielęgnacji zwierząt,
usługi weterynaryjne, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210) 461723
(220) 2016 09 19
(731) SKOPOWSKI PIOTR FLOW, Strzelce Górne
(540) FLOW CENTRUM KOMPETENCJI WINDYKACYJNYCH

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 41 edukacja, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210)
(731)

461735
(220) 2016 09 20
POLCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ożarów Mazowiecki
(540) TiOM

(531) 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 2 tonery drukarskie, tonery kserograﬁczne, toner
do kopiarek, toner w kartridżach, kartridże napełnione tonerem, toner do drukowania oﬀsetowego, tonery w postaci
barwników, suchy toner do sprzętu faksującego, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, wkłady z tonerem
do obsługiwanych elektronicznie urządzeń drukujących, tonery do fotokopiarek, tusze drukarskie, mieszanki drukarskie
stosowane w tuszach, farby drukarskie stosowane w tuszach,
tusz do kopiowania, tusze do sitodruku, tusze w kartridżach,
termochromowe tusze drukarskie, folia metalowa dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, lakiery drukarskie, lakiery do tuszów drukarskich, barwniki do użytku jako środki
pomocnicze w branży drukarskiej, 9 urządzenia peryferyjne
do komputerów i akcesoria do nich, drukarki, głowice drukarek, wkłady atramentowe, nienapełnione, do drukarek komputerowych, kartridże na toner, nienapełnione, do drukarek,
naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek,
kartridże z tuszem w postaci stałej, nienapełnione, do drukarek atramentowych, kartridże na toner, nienapełnione, do fotokopiarek, kartridże bez tonera, nienapełnione, do drukarek
laserowych, 16 materiały drukarskie i introligatorskie, zbiorniki z tuszem, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, rolki z tuszem do maszyn biurowych, tusze do powielania, matryce.
(210)
(731)

461761
(220) 2016 09 20
SUGARFREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) S SUGARFREE WARSAW

(531) 25.01.25, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry mianowicie:
paski, torebki, torby, portmonetki, 25 wyroby dziane i tkane
wykonane z materiałów naturalnych, syntetycznych, sztucznych i ich mieszanek mianowicie: okrycia wierzchnie, kostiumy, marynarki, spodnie, spódnice, suknie, sukienki, szale,
apaszki, 35 eksponowanie towarów pozwalające nabywcy
je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie oraz sklepie internetowym z następującymi wyrobami: okryciami wierzchnimi, paltami, pelerynami, płaszczami, kurtkami, kostiumami,
garniturami, marynarkami, spodniami, spódnicami, sukniami,
sukienkami, bluzkami, koszulami, koszulkami T-shirts, bluzami, swetrami, eksponowanie towarów pozwalające nabywcy
je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie oraz sklepie internetowym z akcesoriami i dodatkami a mianowicie szalami,
apaszkami, rękawiczkami, torebkami, koszykami, torbami,
paskami, rękawiczkami, wyselekcjonowanie i eksponowanie
wymienionych powyżej towarów z myślą o osobach trzecich
tak, by umożliwić konsumentom ich obejrzenie i dokonanie
zakupu, świadczenie opisanych w niniejszej klasie usług
sprzedaży przez sklepy detaliczne, hurtownie, butiki, galerie,
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej przez strony internetowe wyrobów
ze skóry i imitacji skóry oraz odzieży, usługi teleshoppingu
i homeshoppingu w zakresie wyrobów ze skóry i imitacji skóry oraz odzieży, 42 usługi projektantów mody, projektowanie
opakowań.
(210) 461799
(220) 2016 09 21
(731) TRIGGO SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Triggo

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy, pojazdy
kołowe, trycykle, samochody, motocykle, motorowery, skutery [pojazdy], rowery, samochody, części i akcesoria do pojazdów, części konstrukcyjne do motocyklów, części konstrukcyjne do samochodów, mechanizmy napędowe, w tym
silniki do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, podwozia samochodowe, zawieszenia do pojazdów, 39 transport,
wypożyczanie środków transportu, wynajem pojazdów,
wynajem samochodów, wynajem motocykli, organizowanie transportu, usługi doradcze związane z transportem,
42 usługi naukowe i technologiczne, usługi inżynieryjne,
usługi projektowania, projektowanie pojazdów mechanicznych, projektowanie części do pojazdów mechanicznych,
projektowanie konstrukcyjne, analizy wykonalności projektu, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, testowanie pojazdów, badanie przydatności pojazdów
do ruchu drogowego.
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(210)
(731)

461808
(220) 2016 09 22
AUDAX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) FABRYKA KRAWATÓW
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie, restauracje, bary szybkiej obsługi, bufety,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki.
(210)
(731)

461837
(220) 2016 09 22
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) speciality tea Green Hills
(510), (511) 5 herbata lecznicza, 30 herbaty, mieszanki herbat, liście herbaty, substytuty herbaty, napoje sporządzane
z herbaty, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, 32 napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje na bazie
wody zawierające ekstrakty z herbaty.
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(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenia warsztatów,
szkoleń, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów
w dziedzinie gastronomii, 43 usługi gastronomiczne, usługi
restauracji, usługi hotelarskie.
(210)
(731)

461878
(220) 2016 09 23
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) ROZWIJAMY SKRZYDŁA
(510), (511) 29 mięso, drób, wędliny, wyroby z mięsa, drobiu,
kabanosy, wyroby na bazie mięsa, drobiu, zupy.
(210)
(731)

461933
(220) 2016 09 25
CORNECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Vilius DERATYZACJA DEZYNFEKCJA DEZYNSEKCJA

(210)
(731)

461857
(220) 2016 09 23
B&H SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pińczów
(540) NEODOM

(531) 26.04.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 35 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.
(210)
(731)

461872
(220) 2016 09 23
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) Akademia Smaku KULINARNE INSPIRACJE

(531) 26.03.04, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji,
deratyzacji, fumigacji, ozonowania powietrza i wody, odkomarzanie, osuszanie, odgrzybianie, ochrona przed ptakami,
gazowanie zboża i budynków, ochrona przed wszelkimi
szkodnikami upraw rolnych, płodów rolnych, pomieszczeń
i obiektów oraz zwalczanie wszelkich szkodników w uprawach rolnych, w magazynach płodów rolnych, w pomieszczeniach i obiektach, sprzątanie i czyszczenie obiektów
i magazynów.
(210)
(731)

461948
(220) 2016 09 26
NEUM PRETIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Treﬂ
(510), (511) 36 pożyczki - usługi ﬁnansowe, usługi ﬁnansowe, kredyty ratalne.
(210)
(731)

461971
(220) 2016 09 26
Sikorski Wojciech EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA,
Komorniki
(540) PIWNE TERYTORIA

(531) 19.07.01, 24.17.25, 17.05.21, 26.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 35 prowadzenie sklepów
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i stoisk z piwem, napojami alkoholowymi i napojami bezalkoholowymi, usługi handlu detalicznego, hurtowego, w tym
on-line: winem, napojami alkoholowymi i napojami bezalkoholowymi, usługi reklamowe, usługi marketingowe, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością
gospodarczą, prace biurowe.

i kubki, kubki do napojów, kubki do kawy, kubki do karmienia,
kubki wykonane z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne,
przybory kuchenne nieelektryczne, przybory kosmetyczne
i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, podstawki pod szklanki
(zastawa stołowa), podstawki z tworzyw sztucznych pod naczynia, podstawki pod szklanki inne niż z papieru lub z tkaniny, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego.

(210) 461972
(220) 2016 09 26
(731) ZEMAN MACIEJ ART ZONE, Łomianki
(540) home & home

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 pojemniki drewniane, miski z tworzyw sztucznych, skrzynki drewniane, stojaki, półki, meble, meble domowe, skrzynie [meble], pufy [meble], toaletki [meble], siedzenia
[meble], kwietniki [meble], regały [meble], komody [meble],
meble trzcinowe, szafy [meble], meble drewniane, meble sypialne, parawany [meble], półki [meble], lustra [meble], barki
[meble], ławy [meble], meble ogrodowe, meble tapicerowane, meble skórzane, stojaki wielofunkcyjne [meble], meble
do siedzenia, półki ścienne [meble], meble wypoczynkowe,
stoły [meble], szafki [meble], meble wielofunkcyjne, barki ruchome [meble], meble do wnętrz, meble kuchenne do zabudowy, meble do salonu, skrzynie na narzędzia [meble],
skrzynki na narzędzia [meble], stojaki [meble] na antałki, stojaki na biurka [meble], drewniane półki i stojaki [meble], meble domowe wykonane z drewna, meble domowe, biurowe
i ogrodowe, konstrukcje półek, nie z metalu [meble], meble
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, zamykane szafki
do przechowywania cennych rzeczy [meble], biurka, stoliki,
stoliki kawowe, stoliki salonowe, stoliki przy kanapie, stoliki
przyścienne z szuﬂadami, stoły, stoły toaletowe, biurka i stoły, stoły do pracy, łóżka, wieszaki na ubrania, wieszaki na części garderoby, kosze ozdobne, lustra (srebrzone szkło), szafy
z lustrami, sofy, taborety, podnóżki [taborety], ławki, kredensy, toaletki, komody, kanapy, krzesła, krzesła biurowe, krzesła
stołowe, krzesła bankietowe, krzesła [fotele] biurowe, dekoracyjne elementy wystroju wnętrz z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, ﬁszbinu, muszli, bursztynu,
macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych wszystkich materiałów lub z tworzyw sztucznych, karnisze elektryczne, rolety
wewnętrzne okienne, dekoracje okienne w szczególności
dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych
i drewna stosowane wraz z osprzętem do okien, 21 misy,
pojemniki kuchenne, płytkie miski, miski na owoce, miski
ze szkła, miski na orzechy, miski na cukierki, miski do mieszania, deski do krojenia, karafki ze szkła, młynki nieelektryczne,
młynki do pieprzu, młynki do soli, młynki do kawy, młynki
do pieprzu, ręczne, ręczne młynki do kawy, nieelektryczne
młynki do kawy, nieelektryczne młynki do przypraw, młynki ręczne do użytku domowego, słoje do przechowywania,
słoje szklane, półmiski [tace], tace na posiłki, tace [gospodarstwo domowe], tace do ciast, ozdobne tace z metalu, tace
do użytku domowego, tace do podawania potraw, kieliszki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe,
szklanki [naczynia do picia], szklane ﬁliżanki, szklanki, kieliszki,
kubki, pojemniki termoizolacyjne, nieelektryczne zaparzacze
do herbaty, nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem,
kubki ceramiczne, kubki szklane, kubki porcelanowe, ﬁliżanki

461978
(220) 2016 09 26
DSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DSA

(531) 26.01.06, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 agencje ściągania
wierzytelności, doradztwo w sprawach ﬁnansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, faktoring, informacja o ubezpieczeniach, informacje ﬁnansowe, inwestycje
ﬁnansowe, operacje ﬁnansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pożyczki (usługi ﬁnansowe), transakcje ﬁnansowe,
transfer elektroniczny kapitału, ubezpieczenia, zarządzanie
ﬁnansami.
(210) 461982
(220) 2016 09 26
(731) GMINA OTMUCHÓW, Otmuchów
(540) Otmuchów

(531) 07.01.01, 07.01.24, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla
osób trzecich.
(210) 461996
(220) 2016 09 26
(731) MICHNIK ANDRZEJ, Piekary Śląskie
(540) NOCHAL

Nr ZT01/2017
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(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 9 przyrząd mierniczy do monitorowania zanieczyszczeń powietrza i warunków środowiskowych
z prezentacją wyników za pomocą wyświetlacza wbudowanego w przyrząd i transmisją bezprzewodową wyników
na serwer systemu w celu ich prezentacji na stronie internetowej, 42 programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego.
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(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 13 ognie, ognie sztuczne, pirotechnika (wyroby),
petardy.
(210)
(731)

462079
(220) 2016 09 28
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PURE Premium RICE

(210)
(731)

462020
(220) 2016 09 27
ILNICKA JUSTYNA, Gdańsk;
ILNICKI KRZYSZTOF, Gdańsk;
SZIDEL KRYSTIAN, Rumia
(540) UM AM patisserie wspólne prawo ochronne

(531) 26.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 ryż.
(210)
(731)
(531) 27.05.01, 27.05.13, 27.05.17
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa syropy, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy - przyprawy, przyprawy, lód, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów.
(210)
(731)

462021
(220) 2016 09 27
VERA-VEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aquaBOX

(531) 01.15.15, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, 32 wody, 40 uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody.
(210) 462075
(220) 2016 09 28
(731) SKORULSKI DARIUSZ DEXTRIN, Bartoszyce
(540) DEXTRIN

462085
(220) 2016 09 28
SOKOŁYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) LATO W SZKLANCE
(510), (511) 29 owoce i warzywa przetworzone: marynowane, konserwowane, gotowane, kiszone, mrożone, suszone,
kandyzowane, przeciery owocowe i warzywne, koncentraty
owoców i warzyw, desery owocowe, sałatki owocowe, skórki
owocowe, sałatki warzywne, chipsy owocowe i warzywne,
desery owocowe, chipsy ziemniaczane, chrupki owocowe,
chrupki ziemniaczane, placki smażone, placki ziemniaczane,
galaretki owocowe, owoce w syropie, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw,
soki owocowe i warzywne do gotowania, jogurt, jogurty
o smaku owocowym, napoje na bazie jogurtu, desery jogurtowe, koktajle na bazie jogurtu, mleko, desery mleczne,
napoje na bazie mleka, napoje mleczne zawierające owoce,
koktajle na bazie mleka, dipy, gotowe produkty z warzyw,
dania mrożone, orzechy jadalne, orzechy kandyzowane,
orzechy prażone, orzechy solone, przekąski na bazie orzechów, przyprawy smakowe (pikle), 30 kawa, napoje na bazie
kawy, napoje mrożone na bazie kawy, kawa mrożona, kakao,
napoje na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady, napoje mrożone na bazie
czekolady, desery czekoladowe, desery czekoladowe mrożone, herbata, napoje na bazie herbaty, herbaty owocowe,
herbata mrożona, mrożone napoje (frappe), relish - sosy
przyprawowe na bazie owoców i warzyw, sosy do sałatek,
sosy do polewania deserów, przyprawy korzenne, lody spożywcze, lody z owocami, sorbety jako lody, desery na bazie
lodów, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, koktajle na bazie lodów, suﬂety deserowe, jogurt mrożony jako
lody spożywcze, koktajle na bazie jogurtów mrożonych, lód
do napojów chłodzących, aromaty do napojów, wanilia jako
aromat, wyroby cukiernicze i słodycze: batony, pomadki, cukierki, pralinki, miód, słodycze zawierające owoce, wyroby
cukiernicze mrożone, galaretki owocowe jako słodycze, herbatniki, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, pierniki, makarony,
dania gotowe zawierające makaron, spaghetti, tarty z owocami, chipsy jako produkty zbożowe, przekąski zbożowe, płatki owsiane, kanapki, produkty mączne: naleśniki, paszteciki,
pierożki (ravioli), placki, pizze, produkty z ciasta nadziewane
owocami i warzywami, 32 soki owocowe i warzywne, napoje
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na bazie owoców i warzyw, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, syropy owocowe do napojów, nektary owocowe, sorbety jako napoje,
mrożone napoje owocowe, napoje bezalkoholowe na bazie
owoców o smaku herbaty, esencje i preparaty do produkcji
napojów, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, wody mineralne, bezalkoholowe napoje gazowane i niegazowane, lemoniada, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, orszada, piwo, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi barowe, usługi barów z sokami, bary sałatkowe, bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi - snack-bary,
kafeterie, kawiarnie, restauracje, zajazdy, przygotowywanie
i serwowanie posiłków i napojów, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem - catering,
koktajlbary, lodziarnie, pizzerie, puby.

Nr ZT01/2017

(540) KOPERNIK TORUŃ Z serca fabryki Pierniki
nadziewane w deserowej czekoladzie Smak
morelowy

(210)
(731)

462089
(220) 2016 09 28
SOTALIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SOTALIE

(531) 08.01.10, 11.01.02, 19.03.25, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(531) 03.09.04, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty i produkty kosmetyczne, kremy,
mleczka, maseczki, żele, płyny, emulsje kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry twarzy, szyi, dekoltu i/lub dłoni,
serum pod oczy, serum liftingujące, zestawy kosmetyków,
44 usługi kosmetyczne, prowadzenie salonów piękności
i spa, salonów kosmetycznych.
(210)
(731)

462091
(220) 2016 09 28
DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk
(540) delisana
(510), (511) 30 batony, biszkopty, ciasta, wyroby ciastkarskie,
ciastka, ciasteczka, herbatniki, cukierki, czekoladki, krakersy,
owoce w czekoladzie, pierniki, przekąski ryżowe, słodycze
na choinkę, waﬂe, słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze.

(210) 462119
(220) 2016 09 29
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) Happy FLIS START

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, waﬂe, rurki waﬂowe, ciastka.
(210) 462120
(220) 2016 09 29
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy BIANCO COCONUT WAFERS

(210)
(731)

462093
(220) 2016 09 29
KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI
SPOŻYWCÓW SPOŁEM, Warszawa
(540) Lux

(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(531) 24.09.02, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, waﬂe, rurki waﬂowe, ciastka.

(210)
(731)

(210)
(731)

462116
(220) 2016 09 29
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń

462132
(220) 2016 09 29
KACZMARCZYK WOJCIECH FERMA DROBIU
EKO 2010, Warszawa

Nr ZT01/2017
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(540) MazoViaFarm DOSKONAŁOŚĆ W HODOWLI

(531) 03.07.03, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jaja, jaja suszone, jaja spożywcze i jaja konsumpcyjne w szczególności jaja kurze, jaja indycze, jaja przepiórcze, jaja gęsie, jaja kacze, stuletnie jaja, jaja mrożone, jaja
marynowane, jaja przetworzone, jaja w proszku, jaja ślimacze
jadalne, jaja po szkocku, jaja w stanie płynnym, jaja ptasie
i produkty z jaj, żółtka jaj, białka jaj, masy jajeczne, drób, mięso drobiowe, wyroby z drobiu, 31 drób do celów hodowlanych, ptaki hodowlane rozpłodowe, zwierzęta hodowlane
do reprodukcji, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych,
karmy i pasze dla zwierząt, kury, gęsi, kaczki, indyki, przepiórki, kurczęta, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi reklamy i promocji: jaj i produktów z jaj, drobiu, hodowli
zwierząt, ferm, zwierząt hodowlanych, kurcząt, kur, kaczek,
gęsi, indyków, przepiórek, 39 transport, pakowanie, konfekcjonowanie, składowanie i magazynowanie jaj i opakowań
do jaj, zwierząt, drobiu, 44 hodowla zwierząt, hodowla koni
czystej krwi: wypożyczanie hodowlanych zwierząt gospodarskich, doradztwo związane z hodowlą zwierząt, doradztwo techniczne w dziedzinie żywienia i hodowli ryb, krewetek i innych hodowlanych organizmów morskich.
(210)
(731)

462136
(220) 2016 09 30
WIĘCKOWSKI ALEKSANDER ZAKŁAD
WIELOBRANŻOWY ALUX, Bielsko-Biała
(540) ALUX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia prasowalnicze, w tym maszyny
prasowalnicze do ubrań, urządzenia do czyszczenia parą
ubrań, urządzenia do pakowania ubrań, 21 stoły do prasowania, deski do prasowania, prasy do ubrań, nieelektryczny
sprzęt do czyszczenia ubrań.
(210)
(731)

462138
(220) 2016 09 30
ZALEWSKA ALICJA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,
Bielsko-Biała
(540) CIACHOMARINA
(510), (511) 30 pieczywo, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, słodycze, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową artykułów
w postaci pieczywa, ciast, ciastek, wyrobów cukierniczych
i słodyczy.
(210) 462167
(220) 2016 09 30
(731) BASIŃSKI MACIEJ, Supraśl
(540) MASLOVE
(510), (511) 29 masło arachidowe, orzechy ziemne przetworzone, 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych.
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(210)
(731)

462188
(220) 2016 09 30
SWISSPORT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bilety Lotnicze-24

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.05.01, 01.05.12, 27.07.01, 18.05.01
(510), (511) 35 reklama, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama online
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, usługi marketingowe, udostępnianie raportów marketingowych, dostarczanie
informacji marketingowej, promocja sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie promocji sprzedaży,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, 36 usługi ubezpieczeniowe odnoszące
się do odwołanych rezerwacji urlopowych, ubezpieczenia,
ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia lotnicze, usługi
ubezpieczeniowe, 39 rezerwacja transportu, rezerwowanie
podróży, rezerwowanie transportu, rezerwacja biletów lotniczych, rezerwacja wypożyczanych samochodów, rezerwowanie transportu powietrznego, usługi rezerwowania podróży, rezerwowanie miejsc podróżnych, rezerwowanie siedzeń
podróżnych, usługi rezerwacji biletów lotniczych, usługi
rezerwacji podróży turystycznych, usługi rezerwacji podróży lotniczych, rezerwacja samochodów do wynajęcia, rezerwacja biletów na podróż, rezerwacja miejsc dla podróżnych,
rezerwacja miejsc na podróż, organizacja i rezerwacja podróży, organizacja i rezerwacja wypraw, usługi agencji rezerwującej podróże, organizacja i rezerwowanie wycieczek, usługi
w zakresie rezerwacji wycieczek, usługi rezerwacji wczasów
i podróży, rezerwacja miejsc na transport powietrzny, usługi
agencji podróży i rezerwacji, usługi rezerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi rezerwacji w zakresie wycieczek, rezerwacja miejsc parkingowych
przy lotniskach, usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania
pojazdów, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, rezerwacja miejsc na podróż samolotem, usługi agencji
rezerwującej podróże lotnicze, usługi agencji rezerwującej
wynajem samochodów, usługi w zakresie rezerwowania podróży, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, organizowanie i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, usługi
w zakresie rezerwacji biletów lotniczych, usługi rezerwacji
w zakresie transportu powietrznego, usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, skomputeryzowane usług’
w zakresie rezerwacji podróży, skomputeryzowane usługi
rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, usługi z zakresu
organizacji i rezerwacji podróży, udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami
lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, planowanie
i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, planowanie i rezerwowanie podróży
i transportu za pomocą środków elektronicznych, udzielanie
informacji na temat rezerwacji podróży biznesowvch za pośrednictwem Internetu, usługi biura podróży, mianowicie
dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą
środków elektronicznych, usługi w zakresie rezerwacji bi-
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letów na podróże i wycieczki, usługi agencyjne w zakresie
rezerwacji miejsc na podróż, usługi w zakresie rezerwacji
podróży i środków transportu, 43 rezerwacja zakwaterowania, rezerwacja
pokoi, rezerwacje hotelowe, rezerwacja
zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, usługi rezerwacji pokojów, rezerwacja
miejsc w hotelach, rezerwacja zakwaterowania w hotelach,
rezerwowanie pokojów dla podróżnych, usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], rezerwacja pokojów hotelowych
dla podróżnych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji online
dotyczących rezerwacji hotelowych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, usługi
biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu,
udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, usługi agencji podróży
w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych.
(210) 462283
(220) 2016 10 04
(731) ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk
(540) YOHO!

(531)

27.05.01, 29.01.15, 18.04.01, 18.04.03, 02.09.23, 09.07.01,
09.07.05, 09.07.25
(510), (511) 28 zabawki jako butelki z niespodzianką, 30 napoje na bazie soków owocowych z dodatkiem żelków, napoje na bazie soków owocowych z dodatkiem żelków owocowych, 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
esencje do produkcji napojów, wody gazowane, napoje
gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna, napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, piwo, soki
owocowe, woda stołowa, woda sodowa, napoje z dodatkami smakowymi i aromatami.
(210) 462298
(220) 2016 10 04
(731) S8 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) S8

(531) 27.05.01, 27.07.01, 24.17.02, 26.02.01, 26.02.07, 26.01.06
(510), (511) 35 telemarketing, prezentowanie w mediach
produktów dla celów sprzedaży detalicznej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, telemarketing, 38 komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi
telekonferencyjne, zapewnianie dostępu do baz danych, informacja o telekomunikacji, usługi telefoniczne, komunikacja
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za pośrednictwem sieci światłowodowych, łączność poprzez
terminale komputerowe, usługi w zakresie wideokonferencji,
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 41 informacja o rekreacji, organizowanie i prowadzenie
konferencji.
(210)
(731)

462300
(220) 2016 10 04
WAWA WAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielawa
(540) WAWA WAKE
(510), (511) 25 bluzy, czapki, daszki do czapek, kombinezony, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kostiumy
kąpielowe, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, nakrycia głowy, odzież, osłony, podkoszulki sportowe, T-shirty, 28 bodyboard, deski do pływania, deski
surﬁngowe, kapoki do pływania, narty, przyrządy stosowane do ćwiczeń ﬁzycznych, smycze do desek surﬁngowych,
torby na narty i deski surﬁngowe, zabawki, 41 informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi instruktażowe, kultura ﬁzyczna, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], obozy wakacyjne, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie zajęć ﬁtness, usługi sportowe, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi parków rozrywki, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia ﬁzyczne], wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 bary szybkiej
obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, usługi
restauracyjne.
(210) 462319
(220) 2016 10 04
(731) BUCHTA KATARZYNA, Warszawa
(540) INK-LAB ADVANCED TATTOO AFTERCARE

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne.
(210) 462320
(220) 2016 10 04
(310) 86963808
(320) 2016 04 04
(330) US
(731) Vertiv Co.(A Delaware Corporation), Columbus, US
(540) VERTIV
(510), (511) 6 systemy metalowych paneli składające się
z metalowych ścian, podłóg i płyt podłogowych oraz z płycin drzwiowych oraz metalowych akcesoriów mocujących,
które stosuje się podczas kontroli przepływu powietrza
chłodzącego w centrach danych i pracowniach komputerowych, metalowe kanały kablowe, prefabrykowane metalowe
konstrukcje do zastosowania w centrach danych, systemy
składające się z metalu i laminowanych włóknin do owijania
przewodów, kanałów kablowych i stali konstrukcyjnej, 9 tablice alarmowe, wzmacniacze, przełączniki automatyczne,
tablice rozdzielcze, baterie, systemy monitorowania stanu
baterii i stałego dostarczania prądu, sprzęt komputerowy
bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie do monitorowania i testowania statusu zasilania rezerwowego oraz
systemów stałego dostarczania prądu, systemy zasilania
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rezerwowego, ładowarki do baterii, szafy na baterie, sprzęt
komputerowy i urządzenia peryferyjne do zdalnego dostępu i obsługi komputerów, sprzęt komputerowy i urządzenia
peryferyjne, przełączniki KVM (Keyboard Video Mouse) i porty szeregowe, skraplacze, kondensatory, urządzenia sterujące
zasilaniem, urządzenia chłodzące sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie
do zarządzania infrastrukturą centrów danych i ich konﬁguracji, systemy zarządzania centrami danych i pracowniami komputerowymi obejmujące zasilacze (stale zasilające),
elektroniczne urządzenia sterujące klimatyzacją i temperaturą, czujniki przepływu powietrza, oprogramowanie monitorujące centra danych i sprzęt pracowni komputerowych
oraz zawierające systemy chłodzenia, urządzenia chłodzące,
parowniki chłodzące, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne
wentylatory, chłodnie kominowe i urządzenia sterujące elektrycznymi wentylatorami, urządzenia sterujące klimatyzacją
i zasilaniem szaf i regałów zaadoptowanych pod sprzęt komputerowy, zasłony, drzwi i panele oczyszczające stosowane
razem z zestawami komputerowymi i sprzedawane razem
jako jednostka, systemy kontrolowania i monitorowania centrów danych, sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie stosowane do monitorowania
i kontroli sprzętu elektrycznego i elektronicznego, warunków otoczenia panujących w centrach danych, pracowniach
telekomunikacyjnych i komputerowych oraz pracowniach
ze sprzętem elektronicznym, łączniki pomocnicze, przetwornice oraz systemy kontrolowania i monitorowania, w tym
sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie stosowane do monitorowania i kontroli statusu urządzeń zasilających, przełączników między obwodami,
zespołów gromadzących ładunki elektryczne, urządzeń
dostarczających prąd, baterii i systemów stałego dostarczania prądu, systemy kontroli zasilania i aparatura łączeniowa,
urządzenia zasilające, zespoły gromadzące ładunki elektryczne, przełączniki między obwodami, urządzenia elektronicznie kontrolujące szafy z serwerami i urządzenia chłodzące
centra danych, obudowy, szafki, osłony i półki na serwery
komputerowe oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne,
moduły wentylatorów do chłodzenia urządzeń telekomunikacyjnych, urządzenia sterujące pompami pożarniczymi,
urządzenia regulujące temperaturę, urządzenia chłodzące
i monitorujące temperaturę w układach do transmisji danych
i telekomunikacji, inwertory, stateczniki elektroniczne, urządzenia kontrolujące światło, sprzęt komputerowy bazujący
na mikroprocesorach i oprogramowanie do monitorowania
oraz kontroli chłodzenia zespołów uzdatniania powietrza
w centrach danych oraz sprzęcie komputerowym i telekomunikacyjnym, przyrządy kontrolne pomp pożarniczych, urządzenia i sprzęt klimatyzacyjny, urządzenia do przetwarzania
prądu, przetworniki, urządzenia dostarczające prąd, dzielniki
mocy, zasilacze, wyłączniki zasilania, prostowniki, regulatory
elektryczne, regulatory przesuwnika fazowego sygnału telekomunikacyjnego, regulatory przesuwnika fazowego sygnału elektronicznego, zdalne łączniki pomocniczy, zdalne
urządzenia sterujące zasilaniem, systemy monitorowania szaf
serwerowych, sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie stosowane do monitorowania
statusu urządzeń elektrycznych i elektronicznych w szafach
serwerowych, szafy serwerowe, szafy serwerowe składające
się ze zintegrowanych jednostek chłodzących, podświetlane
lub mechaniczne konsole sygnalizujące, oprogramowanie
do zarządzania i konﬁgurowania infrastrukturą centrów danych, urządzenia miernicze przeznaczone nie dla celów medycznych, urządzenia do pomiaru stanu baterii, przełączniki
między obwodami, transformatory, urządzenia do zasilania
stałego, regulatory napięcia, urządzenia przeciwprzepięcio-
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we, ﬁltry przeciwprzepięciowe, woltomierze, 11 urządzenia do uzdatniania powietrza w centrach danych, systemy
i urządzenia chłodzące szafy serwerowe i centra danych,
urządzenia chłodzące komputery i pracownie komputerowe,
kondensatory klimatyzacyjne stosowane do chłodzenia centrów danych, pracowni komputerowych oraz innego sprzętu
komputerowego i elektronicznego, odwilżacze stosowane
podczas chłodzenia centrów danych, pracowni komputerowych oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego.
(210) 462321
(220) 2016 10 04
(310) 86963818
(320) 2016 04 04
(330) US
(731) Vertiv Co.(A Delaware Corporation), Columbus, US
(540) VERTIV
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawianie systemów chłodzenia centrów danych, instalowanie, konserwacja i naprawianie komputerowego oraz telekomunikacyjnego
sprzętu zasilającego, instalowanie, konserwacja i naprawianie
urządzeń klimatyzacyjnych montowanych w pracowniach
komputerowych (CRAC), instalowanie, konserwacja i naprawianie baterii, instalowanie, naprawianie i konserwacja urządzeń zasilających, instalowanie, naprawianie i konserwacja
baterii i ogniw paliwowych do systemów urządzeń zasilających, 40 tworzenie rozwiązań z zakresu energetyki mających
zastosowanie sieciowe, produkowanie urządzeń zasilających
sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny i przemysłowy,
41 świadczenie usług edukacyjnych, prowadzenie zajęć, seminariów i warsztatów w zakresie urządzeń zasilających oraz
zarządzania infrastrukturą centrów danych oraz dostarczanie
materiałów szkoleniowych związanych z wyżej wskazaną
tematyką, 42 usługi w zakresie instalacji klimatyzacyjnych,
ocenianie, konserwowanie i naprawianie okresowe pracowni komputerowych i centrów danych, testowanie i monitorowanie baterii, usługi konsultacyjne w dziedzinie systemów zasilania centrów danych, pracowni komputerowych
i innych obiektów przemysłowych i handlowych, tworzenie
i dostarczanie rozwiązań w dziedzinie energetyki mających
zastosowanie sieciowe przez osoby trzecie, projektowanie
na rzecz osób trzecich w dziedzinach energetyki, komputerów i planowania projektów telekomunikacyjnych, usługi
elektrotechniczne, dostarczanie analiz, rekomendacji i planów, testowanie oraz prowadzenie badań w zakresie bezpieczeństwa, wydajności, osiągów i niezawodności sprzętu
elektrycznego i systemów zasilania, usługi projektowania
sprzętu do centrów danych i rozwiązań w dziedzinie energetyki, dostarczanie ocen osiągów, niezawodności, konserwacji
i konﬁguracji centrów danych i systemów zasilania obiektów
przemysłowych oraz handlowych, dostarczanie ocen osiągów, niezawodności, konserwacji i konﬁguracji systemów
chłodzenia centrów danych, zdalne monitorowanie funkcjonowania i użytkowania sprzętu elektrycznego, systemów zasilania, i warunków otoczenia centrów danych oraz pracowni
komputerowych, konsultacje techniczne w zakresie systemów elektrycznych i rezerwowego zasilania elektrycznego.
(210)
(731)

462335
(220) 2016 10 05
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Sosnowiec
(540) ENERGOPOL POŁUDNIE
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(531) 26.01.03, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie wydobywania kamieni
ozdobnych, kamieni budowlanych, gipsu, kredy i łupków,
usługi w zakresie naprawy i konserwacji maszyn i wyrobów
metalowych, usługi w zakresie wznoszenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, budownictwo przemysłowe, budowa dróg i autostrad, budowa dróg szynowych, kolei podziemnej, mostów i tuneli, budowa i konserwacja rurociągów
przemysłowych i sieci rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, budowa obiektów inżynierii
wodnej, usługi hydrauliczne, usługi w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, usługi w zakresie wykonywania wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, usługi
w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, montaż rusztowań
i usługi w zakresie wykończeniowych robót budowlanych,
zabezpieczenia budynków przed wilgocią, ocieplanie budynków, doradztwo inżynieryjno-budowlane, nadzór budowlany, informacja budowlana, wynajem sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych, usługi w zakresie konserwacji
i naprawy pojazdów samochodowych, 40 usługi w zakresie
odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbierania, usuwania
i obróbki odpadów, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, usługi w zakresie recyklingu, rekultywacji i utylizacji odpadów oraz odzyskiwania surowców
z odpadów segregowanych, usługi w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej, usługi w zakresie wytwarzania paliw gazowych, 42 projektowanie budynków i zakładów przemysłowych, opracowywanie projektów architektonicznych i urbanistycznych, usługi i doradztwo architektoniczne, badania
i ekspertyzy geologiczne, pomiary geodezyjne, geoﬁzyczne,
sejsmiczne i hydrologiczne, usługi w zakresie inżynierii technicznej, nadzoru budowlanego, doradztwa technicznego
związanego z maszynami, procesami przemysłowymi, usługi
projektowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, inżynierii
ruchu, projektowanie w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy
maszyn, projektowania w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, projektowanie instalacji klimatyzacyjnych,
chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń, wykonywanie map topograﬁcznych i ogólnogeograﬁcznych
oraz map tematycznych, planowanie urbanistyczne.
(210) 462337
(220) 2016 10 05
(731) GOŁĘBIEWSKI WILCZEK DOMINIK, Warszawa
(540) PADANG PADANG
(510), (511) 25 osłony przed słońcem (daszki), pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], podeszwy butów, podkoszulki, podszewki [elementy ubrań], podszewki gotowe
[część garderoby], półbuty, rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, skarpetki, spodnie, spódnice, stroje kąpielowe,
stroje plażowe, sukienki na szelkach do noszenia na bluzkę,
sukienki, swetry, T-shirty, wyprawki dziecięce [ubrania], bandany na szyję, bielizna wchłaniająca pot, bluzy, kombinezony,
buty narciarskie, buty sportowe, cylindry [kapelusze], daszki
do czapek, dzianina [odzież], kamizelki, kaptury [odzież], kieszenie do odzieży, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, kurtki [odzież], majtki, majtki dziecięce,
nakrycia głowy [odzież], nauszniki [odzież], obuwie, obuwie
sportowe, odzież, odzież gotowa, odzież wodoodporna,
okrycia wierzchnie [odzież], 28 rękawice [akcesoria do gier],
rękawki do pływania, skóra focza [pokrycia na narty], torby
na narty i deski surﬁngowe wosk do nart, uprząż do wspinaczki, deski do pływania, deski snowboardowe, deski surﬁngowe, smycze do desek surﬁngowych, torby na narty i deski
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surﬁngowe, deski windsurﬁngowe, trapezy do desek windsurﬁngowych [uprzęże], żagle do desek windsurﬁngowych,
deskorolki, kapoki do pływania, krawędzie nart, latające
krążki [zabawki], łyżworolki, nagolenniki [artykuły sportowe],
nakolanniki [artykuły sportowe], narty, pokrycia ślizgów nart,
wiązania do nart, wosk do nart, ochraniacze [części strojów
sportowych], płetwy do pływania, pokrycie ślizgów nart, rakiety śnieżne, 38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez
terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, poczta elektroniczna, przesyłanie
wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnienie
forów internetowych online, usługi przywoławcze [radio,
telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi w zakresie wideokonferencji, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych.
(210) 462357
(220) 2016 10 06
(731) NCF SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) NCF

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 35 reklama, reklama w mediach, usługi agencji
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, informacja handlowa, pokazy towarów, organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych i reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowej, promocja sprzedaży, reklama
i działalność informacyjna w zakresie reklamy, projektowanie
materiałów reklamowych, marketing, badania marketingowe, marketing ﬁnansowy, opracowywanie strategii marketingowych, usługi w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, analizy kosztów, prognozy ekonomiczne i analizy rynkowe.
(210)
(731)

462364
(220) 2016 10 06
BIAŁOSTOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) BPIE

(531) 15.07.01, 01.15.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aparatura rozdzielcza i sterownicza energii
elektrycznej, rozdzielnie oraz stacje rozdzielcze i pomocnicze do przekazu i rozdziału energii elektrycznej, rozdzielacze
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energii elektrycznej, liczniki energii elektrycznej, urządzenia
do regulacji energii elektrycznej, panele do rozdziału energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do pomiaru energii
elektrycznej, regulatory napięcia do energii elektrycznej,
maszyny do rozprowadzania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, urządzenia do pomiaru, monitorowania
i analizowania zużycia energii elektrycznej, 37 usługi budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, usługi
związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, usługi w zakresie budownictwa w tym budowa
i instalacja stacji trafo, usługi w zakresie robót elektrycznych,
usługi w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego, usługi
w zakresie montażu, budowy, rozbudowy, naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych i obiektów oraz układów
elektrycznych, telekomunikacyjnych, energetycznych, systemów monitorujących, nadzorujących, zabezpieczających,
wykonywanie instalacji elektrycznych, naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, wynajem sprzętu
do wytwarzania energii elektrycznej, 42 usługi projektowe
oraz ekspertyzy dotyczące montażu, budowy, rozbudowy,
naprawy, konserwacji urządzeń i obiektów oraz układów
elektrycznych, telekomunikacyjnych, energetycznych, systemów monitorujących, nadzorujących, zabezpieczających,
usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej, usługi
doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej.
(210) 462365
(220) 2016 10 06
(731) DONAL SYLWIA MILANOLIGHT, Budzyń
(540) MILANOlight

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlania: lampy
elektryczne, gazowe i olejowe, lampy uliczne, lampy oświetleniowe, suﬁtowe, kinkiety, lampy bezpieczeństwa, laboratoryjne, lampy ultraﬁoletowe do celów innych niż lecznicze,
lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania
akwarium, reﬂektory do lamp, światła do pojazdów, reﬂektory samochodowe, lampy do kierunkowskazów samochodowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, rozpraszacze światła, światła do rowerów, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
(LED), abażury, klosze do lamp, lampiony, oprawki, osłony,
obudowy do lamp, rury, szkła, żarówki, żarniki do lamp, latarki kieszonkowe, 35 usługi w zakresie marketingu, reklamy
i sprzedaży towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania:
lampy elektryczne, gazowe i olejowe, lampy uliczne, lampy
oświetleniowe, suﬁtowe, kinkiety, lampy bezpieczeństwa, laboratoryjne, lampy ultraﬁoletowe do celów innych niż lecznicze, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, reﬂektory do lamp, światła do pojazdów,
reﬂektory samochodowe, lampy do kierunkowskazów samochodowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, rozpraszacze światła, światła do rowerów, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
(LED), abażury, klosze do lamp, lampiony, oprawki, osłony,
obudowy do lamp, rury, szkła, żarówki, żarniki do lamp, latarki kieszonkowe za pomocą katalogów przysyłanych pocztą,
za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci komputerowej, w sklepach, hurtowniach i za pośrednictwem Internetu.
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(210)
(731)

462367
(220) 2016 10 06
ZAWISŁA ANDRZEJ PPHU LAMPEX IMPORT-EXPORT,
Budzyń
(540) lampex

(531) 26.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlania: lampy
elektryczne, gazowe i olejowe, lampy uliczne, lampy oświetleniowe, suﬁtowe, kinkiety, lampy bezpieczeństwa, laboratoryjne, lampy ultraﬁoletowe do celów innych niż lecznicze,
lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania
akwarium, reﬂektory do lamp, światła do pojazdów, reﬂektory samochodowe, lampy do kierunkowskazów samochodowych, urządzenia przeciw oślepieniowe do pojazdów, rozpraszacze światła, światła do rowerów, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
(LED), abażury, klosze do lamp, lampiony, oprawki, osłony,
obudowy do lamp, rury, szkła, żarówki, żarniki do lamp, latarki kieszonkowe, 35 usługi w zakresie marketingu, reklamy
i sprzedaży towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania:
lampy elektryczne, gazowe i olejowe, lampy uliczne, lampy
oświetleniowe, suﬁtowe, kinkiety, lampy bezpieczeństwa, laboratoryjne, lampy ultraﬁoletowe do celów innych niż lecznicze, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, reﬂektory do lamp, światła do pojazdów,
reﬂektory samochodowe, lampy do kierunkowskazów samochodowych, urządzenia przeciw oślepieniowe do pojazdów, rozpraszacze światła, światła do rowerów, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych
(LED), abażury, klosze do lamp, lampiony, oprawki, osłony,
obudowy do lamp, rury, szkła, żarówki, żarniki do lamp, latarki kieszonkowe za pomocą katalogów przysyłanych pocztą,
za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci komputerowej, w sklepach, hurtowniach i za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)

462368
(220) 2016 10 06
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PUŁASKI

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje
alkoholowe, wódki, likiery, brandy.
(210)
(731)

462374
(220) 2016 10 06
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PULASKI

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje
alkoholowe, wódki, likiery, brandy.
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(210)
(731)

462380
(220) 2016 10 06
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Maltee
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, w tym napoje na bazie słodu, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów.
(210) 462381
(220) 2016 10 06
(731) Aﬃnitas GmbH, Berlin, DE
(540) Elite SINGLES

(531) 23.01.05, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 38 telekomunikacja, zapewnianie dostępu
do baz danych online dla konstrukcji, rozwoju, oraz utrzymywania sieci kontaktów w sferze prywatnej, usługi łączności
świadczone w Internecie, przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem usług online i Internetu, zapewnienie
dostępu do interaktywnych modułów za pomocą Internetu, w tym portali, platform, czatów, forów, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem w kawiarenkach
internetowych, zapewnienie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, transmisja dźwięków, obrazów, graﬁki lub danych w sieciach, usługi głosowe i transmisji danych
w dziedzinie telekomunikacji, głównie usługi multimedialne,
w tym telefonii, faksowania, poczty elektronicznej, usługi
poczty głosowej, elektronicznego przekazu informacji, w tym
tekstu i reprezentacji graﬁcznej dla reprodukcji na ekranach,
obrazów i informacji do zdalnego wyświetlania i zdalnego
ustawienia i wprowadzania danych audio i wideo w sieciach
komunikacyjnych, agencje informacyjne w Internecie, połączenie domen internetowych i adresów e-mail w sieciach
komputerowych, przekazywanie informacji za pomocą radia,
telekomunikacji i satelity, transmisja plików danych, audio,
wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików
udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez
światową sieć komputerową, poczta elektroniczna, poczta
elektroniczna i skrzynki pocztowe, aukcje online, tj. zapewnienie dostępu do elektronicznej transmisji informacji, tekstu,
rysunków i obrazów dotyczących dóbr i usług, zapewnienie
transmisji i odbioru informacji oraz wiadomości wszelkiego
rodzaju w formie obrazów i dźwięków za pomocą Internetu,
usługi łączności za pomocą telefonii mobilnej, w tym usługi
wiadomości tekstowych, poczty głosowej oraz usługi udostępniana ﬁlmów do pobrania, gier, dzwonków do pobierania do telefonów komórkowych, plików danych, programów
(logotypów i wygaszaczy ekranu) oraz muzyki za pomocą
Internetu, 41 usługi rozrywkowe, działalność sportowa i kulturalna, doradztwo dla uczestników w zajęciach rekreacyjnych, usługi w zakresie rekreacji za pośrednictwem Internetu
i poza nim, usługi trenerów osobistych dla osób samotnych,
w tym doradztwo dla osób samotnych w zakresie związków, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących
edukacji za pomocą Internetu, udostępnianie dzwonków
do telefonów komórkowych, nie do pobrania, ﬁlmów, gier
komputerowych i muzyki, za pomocą bezprzewodowej sieci
dla telefonów komórkowych, zawartych w klasie 41, produkcja programów rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci
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organizowania społecznych imprez rozrywkowych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikacja treści
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, zawartych w klasie 41, 45 usługi serwisów społecznościowych na potrzeby podmiotów indywidualnych, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, w tym zawieranie znajomości online i oﬄine, agencje
dla osób samotnych i agencje randkowe, wszystkie wyżej
wymienione usługi dotyczą głównie działalności za pomocą Internetu, doradztwo w zakresie relacji osobistych, w tym
świadczenie analizy relacji osobistych i testów osobowościowych, w tym przez Internet, w formie kreowania proﬁli
osobowościowych oraz poprzez doradztwo personalne dla
osób samotnych w tym zakresie i w związku z zawieraniem
związków prywatnych i małżeństwa, usługi w zakresie umawiania się na randki, swatania i poznawania osób, ustalanie
horoskopów.
(210)
(731)

462383
(220) 2016 10 06
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Naturada
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, w tym napoje na bazie słodu, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów.
(210)
(731)

462388
(220) 2016 10 07
SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(540) Kuchnia super pomysłów!

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, ﬂaki, galarety mięsne, jaja, kiełbasy, kiełbaski w cieście, koncentraty
bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, smalec,
szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina, 30 cheeseburgery, mięso w cieście, mięso
zapiekane w cieście, mięsne sosy, 35 prowadzenie usług
w zakresie: agencji importowo - eksportowej, agencji informacji handlowej, agencji reklamowej, badanie rynku, udzielanie handlowych informacji i porad konsumentom, handlowe wyceny, prezentowanie produktów mięsnych w mediach
do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, telewizyjnej i prasowej,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich, prowadzenie sklepów detalicznych
lub hurtowni zapewniających wyselekcjonowanie z myślą
o osobach trzecich produktów mięsnych, bez uwzględnienia transportu, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie
i dokonanie zakupu w dobrych warunkach.
(210)
(731)

462391
(220) 2016 10 07
RETALWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) ARMONIO SOL
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intelektualnej, usługi prawne w zakresie rejestrowania nazw
domen, usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych.
(210)
(731)

462417
(220) 2016 10 07
HAXEL EVENTS & INCENTIVE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) haxel EVENTS & INCENTIVE
(531) 05.05.23, 25.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(210)
(731)

462395
(220) 2016 10 07
MARCIN WOŹNIAK, JERZY BACH CENTRUM
KSZTAŁCENIA APIS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) FENIX
(510), (511) 41 ogólnodostępne usługi edukacyjne, prowadzenie szkół dla dzieci i dorosłych, kursy przygotowawcze
do egzaminów i matury.
(210)
(731)

462409
(220) 2016 10 07
KOCHAŃSKI ZIĘBA & PARTNERS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) iraaport INTERNET REMOTE ACTIONS AND PAPER
OBSERVANCE REGISTER TECHNOLOGY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, analizy
kosztów, analizy rynkowe, usługi w zakresie audytu i księgowości, przygotowywanie zeznań podatkowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, wyceny handlowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, sortowanie i systematyzacja danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, 41 edukacja w zakresie
problematyki prawnej, nauczanie w zakresie problematyki
prawnej, usługi instruktażowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów, sympozjów
i zjazdów, pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi w zakresie tłumaczeń językowych, tłumaczenia, 42 elektroniczna konwersja danych lub programów,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje,
konserwacja, powielanie, projektowanie, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, 45 usługi prawnicze,
doradztwo prawne, badania prawne, mediacje, usługi arbitrażowe, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych,
doradztwo i nadzór w zakresie własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie i licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wycena własności

(531) 27.05.05, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi reklamowe,
umieszczanie reklam w Internecie, pośrednictwo handlowe
polegające na kojarzeniu kontrahentów oraz usługi polegające na kompleksowej ofercie rożnych towarów podkreślającej ich zalety oraz umożliwiającej obejrzenie i zakup tych towarów nabywcom hurtowym i detalicznym, w tym również
prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie prowadzenia agencji importowo - eksportowych,
zarządzanie hotelami, usługi związane z zawieraniem kontraktów franchisingowych, doradztwo w zakresie franchisingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach dotyczących
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, usługi audytu jako część zarządzania, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzanie systemami informatycznymi, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, systemy wsparcia sprzedaży, systemy, programy budujące relacje
z partnerami i motywujące pracowników, 39 usługi w zakresie organizowania podróży, organizowanie wycieczek, rezerwowanie miejsc na wycieczki, również za pośrednictwem
Internetu, organizowanie zwiedzania turystycznego, usługi
transportowe, wynajem środków transportu, usługi parkingowe, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów, 41 organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kursów, eventów, szkoleń,
organizowanie i obsługa przyjęć, balów, dyskotek, organizowanie i obsługa spotkań biznesowych, organizowanie
spektakli, organizowanie konkursów, organizowanie targów
i wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie
wypoczynku, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawy
kondycji ﬁzycznej, usługi w zakresie organizowania imprez
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie
i prowadzenie szkoleń specjalistycznych, usługi domów
i ośrodków kultury, usługi galerii I salonów wystawienniczych), usługi wesołych miasteczek i parków rozrywki, usługi
świadczone przez biblioteki, nauczanie języków obcych, organizowanie wyjazdów motywacyjnych i nagrodowych.
(210) 462418
(220) 2016 10 07
(731) MORGANTINI JANINA CAPRI 2, Wrocław
(540) Capri
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(531) 26.01.18, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi w zakresie edukacji kulinarnej obejmujące instruktaże, organizowanie i prowadzenie kursów kulinarnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów dla celów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konkursów kulinarnych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, kształcenie praktyczne w formie pokazów, organizowanie wystaw
i pokazów dla celów szkoleniowych, rozrywkowych lub kulturalnych, informacja o szkoleniach i rozrywce, organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów: publikacja książek
kulinarnych, publikacja tekstów innych niż reklamowe także
w Internecie, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, internetowe programy kulinarne, produkcja ﬁlmów innych niż reklamowe, prowadzenie działalności dydaktycznej,
organizacja szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych w zakresie
gotowania, organizacja seminariów i sympozjów kulinarnych, 43 usługi restauracyjne, usługi gastronomiczne, usługi
restauracji, barów przekąskowych, kantyn i barów szybkiej
obsługi jako punktów sprzedaży posiłków, usługi kateringowe, usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez
komputerową sieć on-line, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, kontraktowe usługi w zakresie żywności, organizacja przyjęć weselnych, rezerwacja stolików w restauracjach,
serwowanie jedzenia i napojów, spersonalizowane usługi
planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi barowe, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi w zakresie bankietów, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości,
zapewnianie napojów i jedzenia na imprezach ﬁrmowych.
(210)
(731)

462426
(220) 2016 10 07
MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) CM CENTRUM MIKROORGANIZMÓW
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(210) 462433
(220) 2016 10 07
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, US
(540) COCA-COLA TO JEST TO
(510), (511) 32 piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)

462434
(220) 2016 10 07
BRAND EXTENSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) be Brand Extension

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
38 telekomunikacja, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

462435
(220) 2016 10 07
MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) Ema5 z wrotyczem

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 naturalne środki mikrobiologiczne do kondycjonowania gleby i roślin, naturalny biohigienizator.
(210)
(731)
(531) 26.02.07, 26.03.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż preparatów z mikroorganizmami
przeznaczonych do poprawy właściwości gleby, usuwania związków organicznych z oczyszczanych powierzchni,
higienizacji pomieszczeń, neutralizacji odoru w pomieszczeniach, sprzedaż kosmetyków z dodatkiem mikroorganizmów do pielęgnacji ciała i włosów, sprzedaż preparatów
z mikroorganizmami przeznaczonych do: mieszanek probiotycznych używanych jako suplementy diety, mieszanek
paszowych o właściwościach probiotycznych używanych
w gospodarce pasiecznej, dla gołębi, ptaków ozdobnych i innych drobnych zwierząt domowych, mieszanek paszowych
o właściwościach probiotycznych do chowu i hodowli dużych zwierząt domowych, 41 organizowanie i prowadzenie
szkoleń, sympozjów i konferencji na temat wykorzystywania
probiotyków w medycynie, weterynarii, rolnictwie i przemyśle, 42 badania oraz usługi naukowo - techniczne, 44 usługi
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi
związane z proﬁlaktyką zdrowia.

462436
(220) 2016 10 07
MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) Ema5

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 naturalne środki mikrobiologiczne do kondycjonowania gleby i roślin, naturalny biohigienizator.
(210)
(731)

462437
(220) 2016 10 07
MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) EmFarma
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(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 1 naturalne środki mikrobiologiczne przeznaczone do kondycjonowania gleby i roślin, neutralizacji odorów, higienizacji i biodezynfekcji powierzchni pomieszczeń.
462440
(220) 2016 10 07
MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) ProBio Cleaner
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(540) DROBIAZG zawsze niskie ceny

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 naturalny koncentrat do mycia, czyszczenia
i regeneracji: powierzchni szklanych. ceramicznych, mebli,
podłóg, paneli drewnianych i drewnopodobnych, posadzek
kamiennych, wykładzin i nawierzchni z tworzyw sztucznych.
(210)
(731)

462443
(220) 2016 10 07
MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) ProBio Emy

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 preparaty z mikroorganizmami przeznaczone do poprawy właściwości gleby, usuwania związków
organicznych z oczyszczanych powierzchni, higienizacji
pomieszczeń, neutralizacji odoru w pomieszczeniach, 3 kosmetyki z dodatkiem mikroorganizmów do pielęgnacji ciała
i włosów, 5 preparaty z mikroorganizmami przeznaczone do:
mieszanek probiotycznych używanych jako suplementy diety, mieszanek paszowych o właściwościach probiotycznych
używanych w gospodarce pasiecznej, dla gołębi, ptaków
ozdobnych i innych drobnych zwierząt domowych, mieszanek paszowych o właściwościach probiotycznych do chowu
i hodowli dużych zwierząt domowych, 41 organizowanie
i prowadzenie szkoleń, sympozjów i konferencji na temat
wykorzystywania probiotyków w medycynie, weterynarii,
rolnictwie i przemyśle, 42 badania oraz usługi naukowotechniczne, 44 usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.
(210) 462465
(220) 2016 10 08
(731) CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Nussole

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Masa miodowo - czekoladowa, masa miodowo - czekoladowa z komponentami smakowymi, krem
czekoladowy.
(210)
(731)

462473
(220) 2016 10 10
LESIŃSKI ROBERT F.H., Bielsko-Biała

(531) 19.03.08, 27.05.01, 29.01.14, 03.04.18
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami papierniczymi, usługi detalicznych
domów handlowych związane ze sprzedażą produktów
kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn do zastosowania domowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych, domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
związane z materiałami piśmiennymi, promowanie towarów
i usług osób trzecich.
(210)
(731)

462481
(220) 2016 10 10
KOMET J.KOSAK, T.KOSAK, M.WAJDA SPÓŁKA JAWNA,
Rzeszów
(540) KOMET

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line)
drobnicy metalowej: gwoździ, podkładek, kołków rozporowych. nakrętek, podkładek, prętów gwintowanych, śrub, klamek i zamków do drzwi i okien, zawiasów, wkładek, kluczy,
rynien dachowych, siatki metalowej, piłek do metalu, rusztów, deﬂektorów i wkładów kominowych metalowych, rozet
metalowych, kolanek i rur metalowych, ręcznych narzędzi
do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni,
drabin metalowych, piecy grzewczych, piecy kuchennych,
elektrod do urządzeń spawalniczych, materiałów ściernych,
narzędzi rolniczych, ogrodniczych i do kształtowania krajobrazu, elektrycznych narzędzi ogrodniczych, węży ogrodowych, opryskiwaczy ogrodowych, rur z tworzyw sztucznych
do instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej, elektrycznych
gniazdek i kontaktów, kabli elektrycznych, pędzli malarskich,
odzieży i obuwia ochronnego, metalowych elementów mebli ogrodowych, czyściwa bawełnianego, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej i hurtowej, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej.
(210) 462497
(220) 2016 10 10
(731) BERGER IRENA, Rydułtowy
(540) „ślązaczki”
(510), (511) 29 bekon, kiełbasy, drób nieżywy, konserwy
mięsne, kaszanka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, smalec, łój spożywczy, pasztety z wątróbki, podroby, sałatki warzywne, smalec, krokiety, ﬂaki, wieprzowina, tłuszcze
jadalne, szynka, wędliny, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym sprzedaży za pośrednictwem Inter-
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netu artykułów spożywczych, w szczególności mięsa, drobiu
nieżywego, konserw mięsnych, podrobów, wędlin, kiełbas,
szynek, tłuszczy jadalnych, pasztetów, sałatek warzywnych.

cukierki, żelki, draże, chrupki, chrupki zbożowe w czekoladzie, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski zbożowe, wyroby na bazie zboża i mąki.

(210)
(731)

(210)
(731)

462515
(220) 2016 10 10
POLAND’S NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Poland’s natural enerjuicer NATURALNY
ENERGETYK MOC NATURY sok
jabłkowy+guarana+kofeina NATURALNE SKŁADNIKI
sok jabłkowy+guarana+kofeina NATURALNE
SKŁADNIKI apple juice+guarana+caﬀeine NATURAL
INGREDIENTS

(531) 05.07.01, 05.07.13, 25.01.15, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje energetyczne.
(210)
(731)

462531
(220) 2016 10 11
OCTIM WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek
(540) GLAZURA BALSAMICZNA. OCTIM
(510), (511) 30 glazury do szynki, mięsne sosy, ocet, przyprawy, sosy do sałatek, sosy jako przyprawy, sosy sałatkowe.
(210)
(731)

462532
(220) 2016 10 11
OCTIM WYTWÓRNIA OCTU I MUSZTARDY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztynek
(540) WARMIŃSKI SOS MUSZTARDOWY. OCTIM
(510), (511) 29 przeciery warzywne, 30 mięsne sosy, musztarda, przyprawy, relish - sos przyprawowy na bazie owoców
lub warzyw, sosy – przyprawy, sosy sałatkowe.
(210) 462545
(220) 2016 10 11
(731) KUBIŃSKI ARTUR, Gdańsk
(540) MEDARFA
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
dodatki odżywcze, produkty dietetyczne do celów medycznych, leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, preparaty
medyczne.
(210)
(731)

462549
(220) 2016 10 11
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) lovello
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby cukiernicze, wyroby piekarniczo-cukiemicze,
wyroby czekoladowe, wyroby czekoladopodobne, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze,

462552
(220) 2016 10 11
BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) WSPIERAMY SĄSIEDZKI BIZNES
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy on-line i w informatycznych sieciach komunikacyjnych (intranet, intranet)
na rzecz osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach
informatycznych na rzecz osób trzecich, reklamowa poczta
elektroniczna, badania rynkowe, 36 usługi bankowe, ﬁnansowe, ubezpieczeniowe, kredytowe - dla osób prywatnych,
usługi bankowości bezpośredniej (home-banking), usługi operacji kredytowych dostarczane także on-line, usługi
w zakresie: notowań giełdowych, pośrednictwa maklerskiego, kaucji, kas oszczędnościowych, funduszy emerytalnych,
wymiany środków pieniężnych, ﬁnansowania zakupów
na raty, wycen ﬁnansowych, udzielania pożyczek i płatności, pożyczek pod zastaw, spłat ratalnych, zarządzania portfelami i usługami dotyczącymi inwestowania produktów
oszczędnościowych, emisja bonów oszczędnościowych,
usługi w zakresie informacji ﬁnansowej i bankowej, usługi kas
oszczędnościowych i zapomogowych, agencji kredytowych,
obsługa kart debetowych, usługi doradztwa w sprawach
ﬁnansowych i ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczenia
bankowe, ubezpieczeniowe kredytów i związane z kartami
kredytowymi, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia
funduszy emerytalnych, ubezpieczenia hipotecznego i kredytów hipotecznych, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi wyceny roszczeń z ubezpieczenia, usługi dotyczące gwarancji
(poręczeń) w tym gwarancji ubezpieczeniowych, weryﬁkacji
czeków, usługi w zakresie depozytów sejfowych, pośrednictwa i emisji kart kredytowych, elektronicznego transferu
środków pieniężnych, usługi sponsorowania ﬁnansowego,
usługi operacji ﬁnansowych, bankowe i pieniężne świadczone on-line przez sieci telekomunikacyjne i komunikacyjne
oraz przez sieci informatyczne, 41 usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia seminariów, kolokwiów, konferencji,
kongresów, organizowania zawodów i wydarzeń o charakterze sportowym, rozrywkowym i edukacyjnym, organizowania wydarzeń i konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
usługi edukacyjne, szkoleniowe, kulturalne, usługi w zakresie
organizowania i przeprowadzania wystaw z dziedziny kultury, edukacji, sportu, usługi dostarczania gier on-line dostępne poprzez sieć informatyczną, usługi publikowania książek,
czasopism, materiałów edukacyjno-szkoleniowych, redagowania i publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi publikacji elektronicznej on-line periodyków i literatury o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, usługi w zakresie organizowania wydarzeń o charakterze sportowym,
kulturalnym, rozrywkowym, edukacyjnym.
(210)
(731)

462553
(220) 2016 10 11
BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) SĄSIEDZKI BIZNES
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy on-line i w informatycznych sieciach komunikacyjnych (Intranet, infranet)
na rzecz osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach
informatycznych na rzecz osób trzecich, reklamowa poczta
elektroniczna, badania rynkowe, 36 usługi bankowe, ﬁnansowe, ubezpieczeniowe, kredytowe - dla osób prywatnych,
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usługi bankowości bezpośredniej (home-banking), usługi operacji kredytowych dostarczane także on-line, usługi
w zakresie: notowań giełdowych, pośrednictwa maklerskiego, kaucji, kas oszczędnościowych, funduszy emerytalnych,
wymiany środków pieniężnych, ﬁnansowania zakupów
na raty, wycen ﬁnansowych, udzielania pożyczek i płatności, pożyczek pod zastaw, spłat ratalnych, zarządzania portfelami i usługami dotyczącymi inwestowania produktów
oszczędnościowych, emisja bonów oszczędnościowych,
usługi w zakresie informacji ﬁnansowej i bankowej, usługi kas
oszczędnościowych i zapomogowych, agencji kredytowych,
obsługa kart debetowych, usługi doradztwa w sprawach
ﬁnansowych i ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczenia
bankowe, ubezpieczeniowe kredytów i związane z kartami
kredytowymi, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia
funduszy emerytalnych, ubezpieczenia hipotecznego i kredytów hipotecznych, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi wyceny
roszczeń z ubezpieczenia, usługi dotyczące gwarancji (poręczeń) w tym gwarancji ubezpieczeniowych, weryﬁkacji czeków, usługi w zakresie depozytów sejfowych, pośrednictwa
i emisji kart kredytowych, elektronicznego transferu środków pieniężnych, usługi sponsorowania ﬁnansowego, usługi operacji ﬁnansowych, bankowe i pieniężne świadczone
on-line przez sieci telekomunikacyjne i komunikacyjne oraz
przez sieci informatyczne, 41 usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia seminariów, kolokwiów, konferencji, kongresów, organizowania zawodów i wydarzeń o charakterze
sportowym, rozrywkowym i edukacyjnym, organizowania
wydarzeń i konkursów (edukacyjnych lub rozrywkowych),
usługi edukacyjne, szkoleniowe, kulturalne, usługi w zakresie
organizowania i przeprowadzania wystaw z dziedziny kultury, edukacji, sportu, usługi dostarczania gier on-line dostępne poprzez sieć informatyczną, usługi publikowania książek,
czasopism, materiałów edukacyjno-szkoleniowych, redagowania i publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi publikacji elektronicznej on-line periodyków i literatury o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, usługi w zakresie organizowania wydarzeń o charakterze sportowym,
kulturalnym, rozrywkowym, edukacyjnym.
(210)
(731)

462564
(220) 2016 10 12
NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) GARDEN DREAM

05.05.19, 05.05.20, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 26.11.01,
26.11.08, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, skrzynki metalowe
do celów ogrodniczych, szklarnie z ramą metalową do użytku ogrodniczego, 7 maszyny, narzędzia i urządzenia ogrodnicze, 8 narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, widły
ogrodowe, nożyce ogrodnicze, noże ogrodnicze, sekatory
ogrodnicze, łopatki, kosiarki ogrodowe ręczne, walce ogrodowe, 11 oświetlenie ogrodowe, urządzenia nawadniające
do celów ogrodniczych, automatyczne instalacje zraszające do celów ogrodniczych, zraszacze ogrodowe, 17 węże
ogrodowe, folie z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, 18 parasole ogrodowe, 19 domki i budki ogrodowe
wykonane z materiałów niemetalowych, ogrodzenia (płoty)
graniczne z materiałów niemetalowych, namioty ogrodowe
[szkielety ramowe], niemetalowe i nie z materiału tekstylne-
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go, prefabrykowane szklarnie, niemetalowe, szklarnie modułowe, niemetalowe, ozdoby i dekoracje ogrodowe z takich
materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie,
20 meble ogrodowe, słupki ogrodowe niemetalowe, ozdoby i dekoracje ogrodowe wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej
klasie, 21 rękawice ogrodnicze, zraszacze do węży ogrodowych, dysze zraszające do węży ogrodowych, rozpylacze mocowane do węży ogrodowych, szczotki podłączane do węży
ogrodowych, doniczki do roślin, koneweki, kosze na rośliny,
podstawki do doniczek, pojemniki do przesadzania roślin,
pojemniki na kompost, pojemniki na kwiaty, stojaki do roślin, wsporniki do podtrzymywania roślin, ozdoby i dekoracje ogrodowe wykonane z takich materiałów, jak porcelana,
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 22 siatki ogrodowe,
hamaki.
(210)
(731)

462568
(220) 2016 10 12
RAIFFEISEN AGRO-TECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzoza
(540) RaiFinance

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 udzielanie kredytów, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi ﬁnansowania,
ubezpieczenia, 44 wynajem maszyn i urządzeń rolniczych.
(210) 462578
(220) 2016 10 12
(731) PULSAR K. BOGUSZ SPÓŁKA JAWNA, Łapczyca
(540) CONFI-POWER
(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje mobilne
służące do konﬁguracji systemów zasilania, 42 instalacja, aktualizacja, wypożyczanie, projektowanie programów komputerowych i aplikacji mobilnych służących do konﬁguracji
systemów zasilania.
(210)
(731)

462583
(220) 2016 10 12
SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) V Vienna Life VIENNA INSURANCE GROUP

(531)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, kalendarze, informatory, broszury, druki, formularze,
foldery, ulotki, prospekty, wyłącznie w zakresie ubezpieczeń
i bankowości, 35 usługi dotyczące public relations, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, analizy i badania rynku w sprawach związanych z ﬁnansami i ubezpieczeniami, 36 usługi
w zakresie ubezpieczeń, zarządzanie ﬁnansami i inwestycjami kapitałowymi związanymi z działalnością ubezpieczeniową, usługi bankowe w tym również z dostępem przez
Internet, usługi udzielania kredytów, pożyczek ratalnych, pożyczek pod zastaw, usługi w zakresie gromadzenia środków
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i ich lokat, usługi w zakresie udzielania gwarancji bankowych,
doradztwo w zakresie oceny i wyboru przez osoby ﬁzyczne i podmioty gospodarcze optymalnej formy ubezpieczenia, obrót akcjami i papierami wartościowymi, brokerstwo
ubezpieczeniowe, usługi w ramach prowadzonych agencji
ubezpieczeniowych, informacja o usługach bankowych
i ubezpieczeniowych.
(210)
(731)

462586
(220) 2016 10 12
CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW JEDNOŚĆ,
Grójec
(540) GJ JEDNOŚĆ

(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 cukierki do celów leczniczych, pastylki i preparaty farmaceutyczne z witaminami, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, suplementy diety, 30 wyroby cukiernicze, wyroby na bazie kakao i czekolady, słodycze piankowe,
czekoladowe, lodowe, musy, cukierki, słodycze nielecznicze
wielosmakowe i do żucia, toﬃ, dropsy owocowe, karmelki,
drażetki, owocowe galaretki, żelki, guma do żucia, słodycze
w postaci krówek, nugatów, lizaków, słodycze miętowe, desery mrożone i schłodzone, desery lodowe, desery z muesli,
desery na bazie cukru, desery na bazie czekolady, pralinki,
biszkopty, herbatniki, krakersy, chipsy i chrupki zbożowe,
ciastka z owocami, ciastka owsiane i herbaciane, ciastka
z kremem, ciastka migdałowe, czekoladowe, z budyniem,
waﬂe i rurki waﬂowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/Iub
hurtowej wyrobów cukierniczych, w tym za pośrednictwem
Internetu, usługi organizacji sieci sklepów i punktów sprzedaży wyrobów cukierniczych wraz z usługami doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej franchisingu,
organizowanie pokazów towarów, targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne
na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)

462587
(220) 2016 10 12
PTT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) H History Land

(531)

24.01.03, 24.01.15, 24.07.01, 24.07.15, 26.11.01, 26.11.07,
27.05.01, 29.01.13, 21.01.15
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 41 edukacja, rozrywka i sport, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, usługi parków rozrywki, centra rozrywki, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw
w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie
konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów w celach szkoleniowych, usługi publi-
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kacji, publikacja broszur, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, niepobieralnych.
(210)
(731)

462601
(220) 2016 10 12
FABRYKA COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa
(540) 1921 MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH
COPERNICUS DZIEDZIC WÓDKA

(531)

05.13.07, 05.13.11, 24.01.10, 24.01.13, 24.01.15, 24.01.25,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 33 wódka.
(210) 462604
(731) KLIŚ ERYK, Warszawa
(540) rustico

(220) 2016 10 13

(531) 07.03.11, 26.04.06, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 kamienie naturalne, trawertyn, wapień, łupek
naturalny.
(210)
(731)

462605
(220) 2016 10 13
ORI-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) OTS ortoscan ORTHOTIC THERAPEUTIC SYSTEM

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych,
kora z angostury do celów medycznych, aromatyczne preparaty balsamiczne do celów leczniczych, balsamy do celów
leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe,
borowina do kąpieli, borowina lecznicza, bransolety do celów leczniczych, pieluchy dla chorych z brakiem kontroli
czynności ﬁzjologicznych, chusteczki nasączane płynami
farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, cukierki
do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, detergenty do celów medycznych, dezodoranty inne
niż dla ludzi lub zwierząt, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, okłady gorczycowe, synapizmy w postaci gorczycowych plastrów, olej gorczycowy do celów leczniczych,
woda gulardowa, guma do celów medycznych, guma do żu-
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cia do celów leczniczych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe
do celów medycznych, herbicydy, bandaże higieniczne,
majtki higieniczne, opaski higieniczne, podpaski higieniczne,
wata higroskopijna, środki przeciw migrenie, wody mineralne do celów leczniczych, mineralne suplementy diety, sole
mineralne wody, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych,
mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczniczych, taśma jako lep na muchy, środki
do tępienia much, nalewki do celów leczniczych, nalewki
jako napary do celów leczniczych, napoje lecznicze, obrączki
przeciwreumatyczne, środki na odciski, pierścienie na odciski
stóp, oleje lecznicze, woda ołowiana, opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe chirurgiczne, podkładki do palucha koślawego, papier do okładów gorczycowych, papier
do plastrów gorczycowych, pijawki lekarskie, plastry do celów medycznych, samoprzylepne plastry lecznicze, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, plastry samoprzylepne, suplementy diety zawierające siemię lniane, siemię lniane
do celów farmaceutycznych, 10 urządzenia rozpylające
do aerozoli do celów medycznych, narzędzia elektryczne
do akupunktury, aparatura do analizy do celów medycznych,
aparatura do analizy krwi, aparatura anestezjologiczna, maski anestezjologiczne, aparatura do mikrodermabrazji, aparaty do masażu wibracyjnego, aparaty słuchowe, aplikatory
pigułek, bandaże elastyczne, bandaże gipsowane, bandaże
usztywniające ortopedyczne, bańki lekarskie, baseny do celów leczniczych, baseny sanitarne, poduszki przeciw bezsenności, boty do celów leczniczych, brzuszne gorsety, buteleczki z kroplomierzem do celów leczniczych, elastyczne
pończochy do celów chirurgicznych, elektrody do celów
medycznych, elektrokardiografy, elektryczne poduszki
do celów leczniczych, przyrządy do ﬁzykoterapii, galwaniczne pasy do celów leczniczych, gastroskopy, gąbki chirurgiczne, przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej, urządzenia
do gimnastyki leczniczej, gorsety brzuszne, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkujących dzieci, końcówki
do kul inwalidzkich, protezy kończyn, aparaty do masaży kosmetycznych, kroplomierze do celów medycznych, sedesy
dla ciężko chorych jako krzesła z pojemnikami, krzesła z pojemnikami dla ciężko chorych, kule inwalidzkie, lampy dla
celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów leczniczych,
lampy ultraﬁoletowe do celów leczniczych, lancety, lasery
do celów medycznych, laski-czwórnogi do celów medycznych, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, worki na lód do celów medycznych, łopatki
do czyszczenia uszu, łóżka hydrostatyczne do celów leczniczych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych,
łubki, łyżki do leków, aparaty do masażu, rękawice do masażu, przyrządy do masażu kosmetycznego, materace nadmuchiwane do celów leczniczych, materace położnicze, meble
specjalne do celów medycznych, medyczne aparaty i instrumenty, przyborniki na instrumenty medyczne, przyrządy
do naciągania, nadmuchiwane wezgłowia do celów leczniczych, nakolanniki ortopedyczne, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia, obuwie ortopedyczne, ochraniacze
na palce do celów medycznych, sztuczne oczy, podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, odzież kompresyjna,
opaski gipsowane, bandaże jako opaski podtrzymujące, opaski usztywniające na stawy, opaski, bandaże przepuklinowe,
artykuły ortopedyczne, ortopedyczne obuwie, ortopedyczne pasy, ortopedyczne wkładki, pasy ciążowe, pasy do celów
leczniczych, pasy do celów leczniczych, pasy przepuklinowe,
wkładki do butów przeciw płaskostopiu, poduszki nadmuchiwane do celów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, poduszki podgrzewane elektrycznie do celów leczni-
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czych, poduszki przeciw bezsenności, pończochy elastyczne
do celów chirurgicznych, pończochy przeciwżylakowe, materace porodowe, aparatura terapeutyczna do wytwarzania
gorącego powietrza, urządzenia do masażu za pomocą gorącego powietrza do celów leczniczych, protezy kończyn,
przyrządy do przemieszczania inwalidów, rękawice do masażu, bandaże ortopedyczne na stawy, wkładki do butów przeciwko płaskostopiu, wkładki ortopedyczne, wkładki ortopedyczne usztywniające do obuwia pończochy przeciw
żylakom, 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia,
apaszki jako chustki, bandany na szyję, berbety, kwefy jako
rodzaj odzieży, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty,
bryczesy jako spodnie, buty, buty narciarskie, korki do butów
piłkarskich, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki
do butów, cholewki do obuwia, chusty, fulardy, cylindry jako
rodzaj kapeluszy, czapki jako nakrycia głowy, czepki kąpielowe, czubki do butów, daszki do czapek, drewniaki, dzianina
jako odzież, dżerseje jako ubrania, espadryle, etole jako futra,
fartuchy odzieżowe, fulary w postaci ozdobnych krawatów,
futra jako odzież, gabardyna jako ubrania, garnitury, getry,
gorsety, bielizna w postaci gorsetów, halki jako bielizna, halki,
półhalki, kalosze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków,
kapelusze, kapelusze papierowe jako odzieży kaptury jako
odzież, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze jako odzież, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie,
majtki, majtki dziecięce, manipularze liturgiczne, mankiety
jako ubranie, mantyle, stroje na maskarady, maski na oczy
do spania, mitry jako nakrycia głowy, mufki jako odzież, mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, napierśniki, plastrony jako
koszule, napiętki do pończoch, nauszniki jako odzież, obcasy,
napiętki, czubki do obuwia, obwódki do obuwia, okucia metalowe do obuwia, zapiętki do obuwia, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież dla automobilistów, odzież dla kolarzy,
odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa,
odzież wodoodporna, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie jako
odzież, ornaty, daszki do osłony przed słońcem, osłony, daszki do czapek, palta, pantoﬂe domowe, pantoﬂe kąpielowe,
paski odzieżowe, pasy do pończoch jako bielizna, pasy
do przechowywania pieniędzy jako odzież, peleryny, pelisy,
piłkarskie buty, piżamy, płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki jako
elementy ubrań, podszewki gotowe jako część garderoby,
podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek,
poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki,
potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie,
rękawiczki jako odzież, rękawiczki z jednym palcem, sandały,
sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, odzież z imitacji
skóry, odzież ze skóry, slipy, spodnie, spódnice, spódnicospodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do getrów, pod stopy, taśmy do spodni, getrów, pod stopy, taśmy
do spodni, getrów, pod stopy, togi, trykoty jako ubrania, Tshirty, turbany, walonki jako buty ﬁlcowe, woalki jako odzież,
wyprawka dziecięca jako ubrania, wyroby pończosznicze,
żakiety pikowane jako ubrania, 41 usługi artystów teatralnych, biblioteki objazdowe usługi, usługi świadczone przez
biblioteki objazdowe, chronometria na imprezach sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe jako porady w zakresie
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edukacji lub kształcenia, usługi związane z organizowaniem
i obsługą dyskotek, edukacja, informacje o edukacji, edukacja
w zakresie nauczania, fotograﬁe, fotoreportaże, instruktaż
gimnastyczny, gry i usługi świadczone on-line, usługi w klubach zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, organizowanie loterii, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie obozów sportowych, obozy wakacyjne, usługi
w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
obozów sportowych, organizowanie przyjęć rozrywkowych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie zajęć ﬁtness, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie seminariów, usługi
trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi obozów wakacyjnych rozrywka, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
poradnictwo zawodowe obejmujące porady w zakresie edukacji lub kształcenia, zorganizowanie zawodów sportowych,
organizowanie i obsługa zjazdów, 42 usługi artystów graﬁków, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne,
badania w dziedzinie ﬁzyki, badania w dziedzinie kosmetyki,
badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe dla
osób trzecich, skanowanie w celu digitalizacji dokumentów,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, inżynieria
techniczna, kalibrowanie, cechowanie w zakresie pomiarów,
doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, 44 usługi
w zakresie akwakultury, aromaterapia, ﬁzjoterapia, ﬁzykoterapia, masaż, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakologii, psychologiczne
porady, terapeutyczne usługi, usługi klinik medycznych,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położnych, usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie urządzeń sanitarnych.
(210)
(731)

462609
(220) 2016 10 13
F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) IB INTER-BUD

(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane, konstrukcje
budowlane w systemie fasadowym, konstrukcje budowlane
w systemie okienno-drzwiowym, aluminiowe konstrukcje
budowlane ścian słupowo-ryglowych, okna, drzwi i ościeżnice z kształtowników aluminiowych, konstrukcje szkieletowe
budynków z kształtowników aluminiowych, ściany fasado-

Nr ZT01/2017

we i działowe, metalowe suﬁty i stropy, 19 okna i okiennice
z tworzyw sztucznych, żaluzje niemetalowe, drzwi i futryny
niemetalowe, 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej, reklama, reklama na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, informacja handlowa oraz udzielanie
porad konsumentom, dystrybucja materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych lub handlowych,
promocja inwestycji budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży stolarki otworowej PCV i drewnianej (systemy okienne i drzwiowe okna, akcesoria okienne), usługi w zakresie
księgowości, rachunkowości i doradztwa w prowadzeniu
działalności gospodarczej i handlowej, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, inwentaryzacja,
36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania ﬁnansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, dzierżawa
i wynajem nieruchomości w tym lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
lub udziałów w tych lokalach, 37 usługi budowlane w zakresie budownictwa związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) i niemieszkalnych (w tym w szczególności obiektów użyteczności publicznej, biurowych, usługowych, przemysłowych,
produkcyjnych, magazynowych, handlowych, sportowych,
basenowych, inżynieryjnych, liniowych, drogowych) w systemie generalnego wykonawstwa lub robót branżowych
(roboty rozbiórkowe, ziemne, budowlane, instalacyjne, wykończeniowe), usługi w zakresie przygotowania, zarządzania,
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
w zakresie budownictwa, usługi remontowe oraz w zakresie
napraw i konserwacji, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, usługi informacji budowlanej i informacji
o naprawach, 39 usługi w zakresie transportu, transportu
samochodowego, usługi w zakresie: dostarczania towarów
(nie obejmują transportu osób), wynajmowania magazynów,
garaży i miejsc parkingowych, usługi związane z wynajmem
środków transportu, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu, w tym holowanie, przewożenie ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, wypożyczanie samochodów, składowanie
i dostarczanie towarów, spedycja, wyładunek i składowanie
odpadów, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, transport pasażerski, wypożyczanie ciężarówek,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, usługi składowania materiałów budowlanych i instalacyjnych, wyposażenia sanitarnego i wykończeniowych, materiałów i urządzeń
techniki basenowej przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
osób i podmiotów trzecich pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować bezpośrednio w punkcie sprzedaży
(sklepie lub hurtowni) lub za pośrednictwem sieci komputerowej, 40 obróbka materiałów, w szczególności powłok proﬁli
z metalu, powlekanie kształtowników aluminiowych powłokami ochronnymi, powłokami utwardzającymi i powłokami
koloryzującymi, obróbka i hartowanie metali, galwanizacja,
kadmowanie, niklowanie, odlewanie metali, platerowanie
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metali, spawanie, lutowanie, trasowanie laserem, 42 usługi
związane z projektowaniem w zakresie budownictwa i urbanistyki, opracowywanie projektów architektonicznych oraz
projektów aranżacji (dekoracji) wnętrz lub przestrzeni, usługi
w zakresie opiniowania i doradztwa organizacyjno-technicznego w budownictwie, badania techniczne oraz ekspertyzy techniczne i inżynieryjne, weryﬁkacja projektów i kosztorysów, pomiary geodezyjne, planowanie urbanistyczne,
43 usługi hotelarskie i gastronomiczne, w tym prowadzenie
hoteli, moteli, pensjonatów, domów turystycznych, restauracje, kawiarnie, kafeterie, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.
(210)
(731)

462612
(220) 2016 10 13
F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) IB GRUPA INTER-BUD

(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje budowlane, konstrukcje
budowlane w systemie fasadowym, konstrukcje budowlane
w systemie okienno - drzwiowym, aluminiowe konstrukcje
budowlane ścian słupowo-ryglowych, okna, drzwi i ościeżnice z kształtowników aluminiowych, konstrukcje szkieletowe
budynków z kształtowników aluminiowych, ściany fasadowe i działowe, metalowe suﬁty i stropy, 19 okna i okiennice
z tworzyw sztucznych, żaluzje niemetalowe, drzwi i futryny
niemetalowe, 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej, reklama, reklama na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, informacja handlowa oraz udzielanie
porad konsumentom, dystrybucja materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych lub handlowych,
promocja inwestycji budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży stolarki otworowej PCV i drewnianej (systemy okienne i drzwiowe okna, akcesoria okienne), usługi w zakresie
księgowości, rachunkowości i doradztwa w prowadzeniu
działalności gospodarczej i handlowej, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, inwentaryzacja,
36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania ﬁnansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, dzierżawa
i wynajem nieruchomości w tym lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
lub udziałów w tych lokalach, 37 usługi budowlane w zakresie budownictwa związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) i niemieszkalnych (w tym w szczególności obiektów użyteczności publicznej, biurowych, usługowych, przemysłowych,
produkcyjnych, magazynowych, handlowych, sportowych,
basenowych, inżynieryjnych, liniowych, drogowych) w sys-
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temie generalnego wykonawstwa lub robót branżowych
(roboty rozbiórkowe, ziemne, budowlane, instalacyjne, wykończeniowe), usługi w zakresie przygotowania, zarządzania,
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
w zakresie budownictwa, usługi remontowe oraz w zakresie
napraw i konserwacji, nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, usługi informacji budowlanej i informacji
o naprawach, 39 usługi w zakresie transportu, transportu
samochodowego, usługi w zakresie: dostarczania towarów
(nie obejmują transportu osób), wynajmowania magazynów,
garaży i miejsc parkingowych, usługi związane z wynajmem
środków transportu, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu, w tym holowanie, przewożenie ładunków,
przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, wypożyczanie samochodów, składowanie
i dostarczanie towarów, spedycja, wyładunek i składowanie
odpadów, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, transport pasażerski, wypożyczanie ciężarówek,
wypożyczanie kontenerów magazynowych, usługi składowania materiałów budowlanych i instalacyjnych, wyposażenia sanitarnego i wykończeniowych, materiałów i urządzeń
techniki basenowej przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
osób i podmiotów trzecich pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować bezpośrednio w punkcie sprzedaży
(sklepie lub hurtowni) lub za pośrednictwem sieci komputerowej, 40 obróbka materiałów, w szczególności powłok proﬁli
z metalu, powlekanie kształtowników aluminiowych powłokami ochronnymi, powłokami utwardzającymi i powłokami
koloryzującymi, obróbka i hartowanie metali, galwanizacja,
kadmowanie, niklowanie, odlewanie metali, platerowanie
metali, spawanie, lutowanie, trasowanie laserem, 42 usługi
związane z projektowaniem w zakresie budownictwa i urbanistyki, opracowywanie projektów architektonicznych oraz
projektów aranżacji (dekoracji) wnętrz lub przestrzeni, usługi
w zakresie opiniowania i doradztwa organizacyjno-technicznego w budownictwie, badania techniczne oraz ekspertyzy techniczne i inżynieryjne, weryﬁkacja projektów i kosztorysów, pomiary geodezyjne, planowanie urbanistyczne,
43 usługi hotelarskie i gastronomiczne, w tym prowadzenie
hoteli, moteli, pensjonatów, domów turystycznych, restauracje, kawiarnie, kafeterie, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy.
(210)
(731)

462615
(220) 2016 10 13
TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Top textil

(531) 24.15.21, 27.05.01
(510), (511) 22 materiały na obicia (z wyjątkiem gum lub
tworzyw sztucznych), materiały tapicerskie, w tym materiały
wodoodporne i impregnowane, 24 materiały włókiennicze,
tkaniny, w tym tkaniny obiciowe, okładziny do mebli z materiałów tekstylnych, mianowicie pokrowce oraz narzuty
do mebli, tkaniny ognioodporne, tkaniny trudnopalne, materiały tapicerskie, materiały i tkaniny wodoodporne, obrusy,
serwety, materiały na pościel, pościel, ręczniki, pokrowce,
śpiwory, materiały i tkaniny impregnowane, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz import i eksport: materiałów i tkanin
na obicia, materiałów i tkanin tapicerskich, w tym materiałów wodoodpornych i impregnowanych, materiałów i tkanin
włókienniczych, okładzin do mebli z materiałów tekstylnych,
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pokrowców oraz narzut do mebli, materiałów i tkanin ognioodpornych, materiałów i tkanin trudnopalnych, obrusów,
serwet, materiałów na pościel, pościeli, ręczników, pokrowców i śpiworów.
(210) 462634
(220) 2016 10 13
(731) Hi-Tech Pharmaceuticals Inc, Norcross, US
(540) Alri Hyperdrive 3,0+
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich,
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne
do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów,
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących
towarów: białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne
do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe, udzielanie porad handlowych konsumentom,
promocja sprzedaży.
(210) 462635
(220) 2016 10 13
(731) Hi-Tech Pharmaceuticals Inc, Norcross, US
(540) Hitech Pharma Stimerex Hardcore
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich,
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne
do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów,
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących
towarów: białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne
do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe, udzielanie porad handlowych konsumentom,
promocja sprzedaży.
(210)
(731)

462636
(220) 2016 10 13
Hi-Tech Pharmaceuticals Inc, Norcross, US
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(540) Black Mamba Hyperrush
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich,
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne
do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów,
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących
towarów: białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne
do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe, udzielanie porad handlowych konsumentom,
promocja sprzedaży.
(210) 462637
(220) 2016 10 13
(731) Hi-Tech Pharmaceuticals Inc, Norcross, US
(540) Hellﬁre
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich,
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne
do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów,
wystaw i pokazów związanych z promocją następujących
towarów: białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy mineralne
do żywności, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
witaminowe, udzielanie porad handlowych konsumentom,
promocja sprzedaży.
(210)
(731)

462638
(220) 2016 10 13
BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Rodzyminki
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe,
dżemy, galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt,
keﬁr, koktajle mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady,
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masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców suszonych, mrożone
owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek, oleje jadalne,
orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane, orzechy
jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce
suszone, kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane, pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie owoców, przetwory warzywne, rodzynki,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych,
ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki
do ciast, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo
z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przekąski
wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce,
wyroby cukiernicze, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe,
polewa czekoladowa, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże,
surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.
(210)
(731)

462639
(220) 2016 10 13
BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Poziominki
(510), (511) 29 bakalie, chipsy owocowe, chrupki owocowe,
dżemy, galaretki owocowe, grzyby konserwowane, jogurt,
keﬁr, koktajle mleczne, kompoty owocowe, konserwy i marynaty warzywne, nadzienie bakaliowe, mak, marmolady,
masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, mieszanki bakaliowe, mieszanki owoców suszonych, mrożone
owoce, oliwki konserwowane, oliwa z oliwek, oleje jadalne,
orzechy i migdały spreparowane, orzechy łuskane, orzechy
jadalne, orzechy laskowe preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, owoce
suszone, kandyzowane, lukrowane, konserwowane, marynowane, gotowane, pestki słonecznika, preparowane orzechy pistacjowe, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie owoców, przetwory warzywne, rodzynki,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, suszone orzechy, warzywa konserwowane, suszone i gotowane,
wiórki kokosowe, 30 batony muesli i batony na bazie płatków
zbożowych śniadaniowych, chipsy z produktów zbożowych,
ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, mieszanki płatków zbóż i bakalii, mieszanki
do ciast, muesli, płatki zbożowe śniadaniowe, pieczywo
z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przekąski
wytwarzane z muesli, słodycze, słodycze zawierające owoce,
wyroby cukiernicze, wysoko - proteinowe batoniki zbożowe,
polewa czekoladowa, 31 mieszanki owocowe świeże, migdały [owoce], nieprzetworzone orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy w łupinach, orzeszki arachidowe świeże, orzechy laskowe świeże, orzechy świeże, otręby zbożowe, pestki świeże,
surowe orzechy, ziarna naturalne, ziarna nieprzetworzone.
(210)
(731)

462648
(220) 2016 10 13
EXPEDITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) EXPEDITE
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public
relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru,
usługi, ﬁrmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży
hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji
towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów,
analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania
rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne,
powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie
materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja
towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym,
rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży,
wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży,
pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne,
rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem pracowników, produkcja ﬁlmów reklamowych, produkcja słuchowisk
reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, usługi
zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 36 usługi pośrednictwa w sprawach
ﬁnansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi doradztwa
w sprawach ﬁnansowych oraz ubezpieczeniowych, usługi
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków ﬁnansowych, wynajmowanie i dzierżawa
majątku nieruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni
biurowych, działalność ﬁnansowa, usługi w zakresie operacji ﬁnansowych, doradztwo ﬁnansowe, sprzedaż hurtowa
i detaliczna papierów wartościowych, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, pośrednictwo i doradztwo przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych, usług leasingowych, sprzedaży na raty, obsługa transakcji ﬁnansowych dotyczących
kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych,
usług leasingowych, sprzedaży na raty, zarządzanie ﬁnansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków ﬁnansowych, prowadzenie rozliczeń
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pieniężnych, pośrednictwo w transakcjach ﬁnansowych
inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków ﬁnansowych, usługi w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz ﬁnansowych, ekspertyzy dla celów
ﬁnansowych, informacja ﬁnansowa, ekspertyzy i wyceny
dla celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie
i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno - ﬁnansowych przedsiębiorstw, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań ﬁnansowych osób ﬁzycznych
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji ﬁnansowych,
inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie
ﬁnansami, prowadzenie rachunków ﬁnansowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,
prowadzenie rozliczeń pieniężnych, maklerstwo giełdowe,
pośrednictwo giełdowe, agencje ﬁnansowe, agencje ściągania wierzytelności, usługi agencji pośrednictwa w handlu
i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie środków ﬁnansowych, wynajmowanie i dzierżawa
majątku nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie
powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego
i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów, zarządzanie majątkiem ruchomym
i nieruchomym, 41 usługi dotyczące organizowania szkoleń
o tematyce ﬁnansowo-ekonomicznej i prawniczej, edukacja,
kształcenie praktyczne, informacja o edukacji, doskonalenie
zawodowe, publikowanie tekstów i książek ekonomicznych
i prawniczych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków o tematyce ekonomicznej i prawniczej, obsługa
oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 45 usługi prawne, przygotowywanie opinii
i ekspertyz prawnych, badania prawne, usługi świadczone
przez wykwaliﬁkowanych prawników w celu zaspokojenia
potrzeb poszczególnych osób, usługi świadczone przez
wykwaliﬁkowanych prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, zarządzanie prawami
autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.
(210) 462649
(220) 2016 10 13
(731) STEPOWSKI MACIEJ, Krzeszowice
(540) Hrabstwo Tęczyńskie

(531)

04.01.04, 04.03.03, 14.07.02, 24.01.03, 24.01.05, 24.01.17,
26.13.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 20 statuetki, ﬁgurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 29 kiełbasy
wędzone, kiełbasa swojska, konserwa z przyrządzonego
mięsa w słoiku, mięsa wędzone, pasty mięsne (w tym pasz-
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tety, smalec), wędliny, drób, dziczyzna, ﬂaki, galaretki mięsne,
galarety mięsne, kaszanka, mięso wędzone, pasztety, przetworzone produkty mięsne, salami, konserwowane produkty rybne w słoikach, pasta rybna, ryby, ryby przetworzone,
żywność przygotowywana z ryb, biały ser, jogurty, keﬁr [napój mleczny], kwaśna śmietana, kwaśne mleko, masło, maślanka, margaryna, mleczne produkty, mleko, mleko zsiadłe,
podpuszczka, ser mieszany, ser miękki, ser twardy, ser śmietankowy, sery dojrzewające, śmietana, zsiadłe mleko, masło
klarowane, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, przeciery warzywne, przekąski z owoców, przetwory owocowe [dżemy], warzywa konserwowane [w oleju], warzywa suszone, warzywa w słoikach, owoce aromatyzowane,
owoce glazurowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane w plasterkach,
w słoikach, owoce konserwowane w słoikach, owoce marynowane, owoce przetworzone, przeciery owocowe, grzyby
gotowe do spożycia, grzyby konserwowane, konserwy, marynaty, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców, suszone grzyby
jadalne, warzywa konserwowane, gotowe dania składające
się głównie z mięsa, gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, posiłki gotowane składające się głównie z ryb, przekąski na bazie orzechów, sałatki gotowe, 32 bezalkoholowe
napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, bezalkoholowe napoje na bazie miodu,
cydr bezalkoholowy, koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, koncentraty soków owocowych, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery [bezalkoholowe], mieszane soki owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, piwo i produkty piwowarskie,
soki, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych,
woda, woda mineralna, woda niegazowana, woda gazowana, woda stołowa, 33 alkohole wysokoprocentowe, cydr,
wino, wino alkoholizowane, wina musujące.
(210)
(731)

462651
(220) 2016 10 13
TIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) PASTIFICIO

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby i potrawy na bazie mąki, makaron
i potrawy na bazie makaronu, naleśniki, ryż i potrawy na bazie
ryżu, kasze i potrawy na bazie kasz, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, desery, kawa, herbata, 33 napoje alkoholowe, wina, 35 usługi sprzedaży w sklepach oraz
punktach wyspecjalizowanych: wyrobów i potraw na bazie
mąki, makaronów i potraw na bazie makaronu, naleśników,
ryżu i potraw na bazie ryżu, kasz i potraw na bazie kasz,
wyrobów cukierniczych, wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, deserów, kawy i herbaty, napojów alkoholowych, win,
43 usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi kateringowe.
(210) 462659
(220) 2016 10 13
(731) GIŻYŃSKI PIOTR, Baboszewo
(540) nutrivit pharm
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(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.
(210) 462671
(220) 2016 10 13
(731) SKWARSKI PAWEŁ OL-WIK, Wołomin
(540) LS LUIGISANTO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 torebki: wieczorowe, podróżne, męskie, damskie, skórzane torebki, torebki kopertówki, torebki na ramię,
torebki do ręki, torebki, portmonetki i portfele, torebki wykonane ze skóry.
(210) 462674
(220) 2016 10 13
(731) ŁUKASIK ANNA KATARZYNA, Lublin
(540) CUDA NA KIJU

gami w dziedzinie nieruchomości, publikacje elektroniczne,
aparaty i urządzenia telematyczne, części i akcesoria do wyżej
wymienionych, 35 usługi konsultingu i doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, usługi
szacowania i zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, usługi komputerowych baz danych, usługi dotyczące
działalności gospodarczej w zakresie koordynacji i zarządzania usługami medycznymi, rehabilitacyjnymi oraz usługami
ochrony zdrowia, dostarczanie i administrowanie planami
dotyczącymi zarządzania absencją pracowniczą / w miejscu
pracy, usługi w zakresie działalności gospodarczej, administrowania i zarządzania w dziedzinie zarządzania absencją
pracowniczą / w miejscu pracy, usługi zarządzania absencją,
usługi informacyjne, konsultingowe i doradcze w zakresie
powyższych usług, 36 usługi ﬁnansowe, asekuracyjne, ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, usługi inwestycyjne, usługi
aktuarialne, usługi bankowe, usługi w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi emerytalno-rentowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi powiernicze, usługi gwarancyjne,
powiernictwo i usługi zarządczo-wykonawcze, sponsorowanie ﬁnansowe, sponsorowanie ﬁnansowe społecznościowe,
usługi planowania ﬁnansowego w zakresie emerytur, usługi
szacowania i zarządzania ryzykiem ﬁnansowym, usługi informacyjne, konsultingowe i doradcze w zakresie powyższych
usług.
(210)
(731)

462685
(220) 2016 10 14
EXTRADACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) Turbo+
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, folie
niemetalowe.
(210)
(731)

(531) 15.07.20, 24.17.02, 27.05.01, 02.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 zabawki, 35 usługi reklamowe i promocyjne,
usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi reklamowe
i promocyjne, usługi reklamowe związane z książkami, informacja marketingowa, promocja [reklama] koncertów, promocja sprzedaży, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
38 komunikacja za pośrednictwem blogów online, 41 pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, informacja o rozrywce,
informacja o edukacji, informacja o rekreacji, informacja
o wypoczynku, usługi pisania blogów, usługi reporterskie.
(210) 462676
(220) 2016 10 13
(731) CZERNECKI JACEK, Kraków
(540) MIŁOSIERNA WODA MINERALNA
(510), (511) 20 plastikowe zamknięcia do butelek, 21 butelki ze szkła i z plastiku, 32 woda mineralna gazowana
i niegazowana.
(210) 462680
(220) 2016 10 13
(731) Aviva Brands Limited, Londyn, GB
(540) AVIVA DOBRZE POMYŚLANE
(510), (511) 9 programy komputerowe, sprzęt i oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe związane z usługami ﬁnansowymi, ubezpieczeniowym oraz usłu-
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462686
(220) 2016 10 14
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) smak wyzwolony!
(510), (511) 29 bekon, białko do celów kulinarnych, bita
śmietana, bulion, cebula konserwowana, chrupki owocowe,
chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone, czipsy ziemniaczane, czosnek konserwowy, drób, nieżywy, dziczyzna, nieżywa, dżemy, fasolka konserwowa, ﬁlety rybne, ﬂaki, galaretki
jadalne, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, ikra rybia przetworzona, dżem imbirowy, zupy
jarzynowe (przetwory), jogurt, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, kaszanka, keﬁr, kiełbasy, kompot, koncentraty
bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy
rybne, korniszony, krokiety, margaryna, marmolada, masło,
krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe,
masło kakaowe, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą
mleka, olej kostny, oleje jadalne, olej palmowy jadalny, olej
rzepakowy jadalny, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy
do celów spożywczych, olej z siemienia lnianego spożywczy, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce
w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane, sok pomidorowy do celów kulinarnych, potrawy z ryb dla ludzi, przecier
jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery
warzywne, przekąski na bazie owoców, raki, nieżywe, rodzynki, rosół, koncentraty na rosół, żywność produkowana
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z ryby, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone, olej
rzepakowy jadalny, sałatki owocowe, sałatki warzywne, ser,
serwatka, olej sezamowy, smalec, szynka, śledzie, martwe,
śmietana [produkty mleczarskie], pasty do kanapek zawierające tłuszcz, warzywa gotowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, pasztet
z wątróbki, wędliny, wieprzowina, chrupki ziemniaczane,
płatki ziemniaczane, zsiadłe mleko, zupy, żywność przygotowywana z ryb, 30 biszkopty, brioszki [bułeczki słodkie], bułka
tarta, bułki, chałwa, chipsy [produkty zbożowe], chleb, ciasta,
aromaty do ciast [inne niż esencje], ciasto, ciastka, wyroby
cukiernicze, cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady,
esencje do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem esencji
eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe [słodycze], gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, grysik kukurydziany, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata,
herbatniki, imbirowe pieczywo (piernik), mąka z jęczmienia,
jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, napoje na bazie
kakao, wyroby z kakao, kanapki, karmelki [cukierki], kasza
manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kasze
spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne
zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, keczup [sos], kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
kleik spożywczy na bazie mleka, kluski, krakersy, sól kuchenna, kukurydza prażona [popcorn], mąka kukurydziana, płatki
kukurydziane, kuskus [kasza], lody spożywcze, lukier do ciast,
majonezy, makarony, marcepan, marynaty, potrawy na bazie
mąki, żywność na bazie mąki, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, melasa do celów spożywczych, miód, muesli, musztarda, naleśniki, ocet, produkty spożywcze na bazie owsa, pastylki [cukierki], paszteciki, pieprz
[przyprawy], pizze, placki, preparaty do zmiękczania mięsa,
proszek do pieczenia, ryż, ciastka z ryżu, przekąski z ryżu,
słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki,
sorbety [lody], sosy [przyprawy], sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywości, suchary, syrop cukrowy, wanilia [aromat], wysoko-proteinowe
batoniki zbożowe, zakwas, zaczyn, ziele angielskie, 31 bulwy
[cebulki kwiatowe], buraki, cebula świeża [warzywa], cykoria [sałata], cytryny świeże, czosnek świeży, drzewa [rośliny],
dynie, groch świeży, grzyby świeże, jagody [owoce], jagody
jałowca, kabaczki, karczochy świeże, kasztany jadalne świeże, korzenie jadalne, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty
naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, makuchy, makuchy
rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy, migdały [owoce],
ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, otręby zbożowe, owies,
owoce cytrusowe, owoce świeże, pieprz [ziołowy], pokarm
dla zwierząt domowych, pomarańcze, pory świeże, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, rabarbar, rośliny,
sadzonki, sałata świeża, soczewica świeża [warzywa], szpinak
świeży, warzywa świeże, winogrona świeże, ziemniaki, zioła
ogrodowe świeże, 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, imbirowe (piwo -), koktajle
bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
lemoniada, lemoniady (syropy do -), napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje (syropy do -), napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe
(bezalkoholowe -), napoje serwatkowe, nektary owocowe,
bezalkoholowe, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki
do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok -) [napój], serwatkowe (napoje -), sok jabłkowy, soki
owocowe, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syropy
do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda litowa,
woda mineralna [napoje], woda sodowa, woda stołowa.
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(210)
(731)

462689
(220) 2016 10 14
SWT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) SAFE WORLD TECHNOLOGIES

(531)

05.01.03, 05.01.05, 07.01.09, 07.01.11, 27.05.01, 29.01.13,
01.15.11
(510), (511) 9 alarmy pożarowe, kasy ﬁskalne, zasilacze
i regulatory napięcia, liczniki, szafy rozdzielcze, 11 lampy
oświetleniowe, 45 monitoring systemów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych.
(210)
(731)

462692
(220) 2016 10 14
ELTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ELTEA SP. Z O.O.

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektr., 11 oświetlenie i reﬂektory oświetleniowe.
(210)
(731)

462696
(220) 2016 10 14
IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kids’ Power
(510), (511) 35 badania rynku, socjologiczne, marketingowe,
doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej,
zarządzania kadrowego, reklamy, negocjacji, marketingu, badań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo handlowe,
36 doradztwo ﬁnansowe, 41 nauczanie w zakresie działalności gospodarczej, szkolenia w zakresie: badań rynkowych
i socjologicznych, reklamy, marketingu, zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej,
prowadzenia negocjacji, zarządzania kadrowego, ﬁnansów,
oprogramowania komputerów.
(210)
(731)

462707
(220) 2016 10 14
DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) nature eﬀect by Perfecta

(531) 05.03.13, 05.13.25, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki
dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwalej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, szampony,
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suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki
do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki]
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne,
środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
środki do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, perfumy, środki
perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne, esencje
eteryczne, woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania
kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum
kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, wosk do depilacji, detergenty inne niż
używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła,
drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło
do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych,
lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane
ozdoby do paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki
zapachowe], preparaty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pumeks,
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki
do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych.
(210)
(731)

462712
(220) 2016 10 14
BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BLUE ANGELS BRANDED ENTERTAINMENT & TV
SPONSORSHIP
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(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], kolportaż próbek, marketing, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja ﬁlmów reklamowych, public relations, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki,
prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, radiowych i telewizyjnych,
telemarketing,, 41 komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie loterii, nagrywanie ﬁlmów
na taśmach wideo [ﬁlmowanie], produkcja ﬁlmów innych niż
reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], 44 aromaterapia, chirurgia plastyczna, implantacja (wszczepianie) włosów, usługi
klinik medycznych, usługi łaźni publicznych, łaźnie tureckie,
manicure, masaż, salony fryzjerskie, salony piękności, usługi
sauny i solariów, tatuowanie, usługi wizażystów,, 45 zarządzanie prawami autorskimi.
(210)
(731)

462713
(220) 2016 10 14
BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Blue Angels
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], kolportaż próbek, marketing, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja ﬁlmów reklamowych, public relations, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki,
prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, radiowych i telewizyjnych,
telemarketing,, 41 komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie loterii, nagrywanie ﬁlmów
na taśmach wideo [ﬁlmowanie], produkcja ﬁlmów innych niż
reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], 45 zarządzanie prawami autorskimi.
(210) 462722
(220) 2016 10 14
(731) JÓZEFOWICZ JUSTYNA, Nowa Iwiczna
(540) STYKI
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(531) 27.05.01
(510), (511) 16 książki i fotograﬁe, 28 gry planszowe, gry
elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne inne
niż telewizyjne, karty do gry, 41 poradnictwo zawodowe
w zakresie edukacji i kształcenia, interaktywny proces szkolenia poprzez metody związane z psychologią, obsługa gier
w systemie on-line z sieci informatycznej, publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, produkcja ﬁlmów i fotoreportaży, doradztwo zawodowe, usługi trenerskie w zakresie rozwoju osobistego, informacja o edukacji.
(210)
(731)

462735
(220) 2016 10 15
MULTIMEDIA POLSKA PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) mM GO

(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, usługi telewizji internetowej, wideo na żądanie (VoD), usługi dostępu do portali internetowych, elektroniczna wymiana i przekazywanie
wiadomości i komunikatów, przewodowo lub bezprzewodowo, usługi wykonywane za pomocą łączy telewizji kablowej,
naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, internetowej polegające
na gromadzeniu, przetwarzaniu, wysyłaniu i transmisji informacji, dźwięku, obrazu, przewodowo lub bezprzewodowo.
(210)
(731)

462737
(220) 2016 10 15
MULTIMEDIA POLSKA PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) MMGO
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, usługi telewizji internetowej, wideo na żądanie (VoD), usługi dostępu do portali internetowych, elektroniczna wymiana i przekazywanie
wiadomości i komunikatów, przewodowo lub bezprzewodowo, usługi wykonywane za pomocą łączy telewizji kablowej,
naziemnej, satelitarnej, cyfrowej, internetowej polegające
na gromadzeniu, przetwarzaniu, wysyłaniu i transmisji informacji, dźwięku, obrazu, przewodowo lub bezprzewodowo.
(210)
(731)

462740
(220) 2016 10 17
PETVITA CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Petvita ULTRA PREMIUM PETFOOD

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.05.01, 26.05.18, 09.01.10, 25.01.15
(510), (511) 31 artykuły spożywcze dla zwierząt na bazie
mleka, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka
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do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny
do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny
do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek
do karmienia kotów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające
fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze
zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia
psów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę
do karmienia psów, karma dla kotów, karma dla psów, karma
dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla zwierząt
domowych, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce
przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla
psów, kości dla psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki
jadalne dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla
kotów, preparaty spożywcze dla psów, suchary dla psów,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem
strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie
sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: artykuły
spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów,
artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów,
artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów,
artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające
mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze
zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów,
karma dla kotów, karma dla psów, karma dla psów biorących
udział w gonitwach, karma dla zwierząt domowych, karmy
o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla
kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, kości dla
psów, kości do żucia dla psów, kości i pałeczki jadalne dla
zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla psów, suchary dla psów, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych
oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych
z promocją następujących towarów: artykuły spożywcze dla
zwierząt na bazie mleka, artykuły spożywcze o smaku mięsa
z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze
o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze
o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze
w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze
w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze
zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wą-
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tróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające
wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, karma dla kotów, karma
dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, karma dla zwierząt domowych, karmy o smaku sera dla psów,
karmy w puszce przeznaczone dla kotów, karmy w puszce
przeznaczone dla psów, kości dla psów, kości do żucia dla
psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla psów,
suchary dla psów, udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(210)
(731)

462748
(220) 2016 10 17
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Calcium D₃+K
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(210)
(731)

462752
(220) 2016 10 17
SMIP CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) atut LIDER KSZTAŁCENIA

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne: edukacja, nauczanie korespondencyjne, kursy korespondencyjne.
(210) 462755
(220) 2016 10 17
(731) LISIKIEWICZ PATRYK, Tychy
(540) Polskie Towarzystwo Psychoimmunologii

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.21, 27.07.01, 24.17.06, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
(210) 462749
(220) 2016 10 13
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) ZACZAROWANY ŚWIAT TROLLI
(510), (511) 28 gry planszowe.
(210)
(731)

462751
(220) 2016 10 17
MEAT-PAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych
(540) MEAT PAC

(531) 02.01.11, 02.01.23, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, drób, ekstrakty mięsne, jaja, oleje
i tłuszcze jadalne, bekon, drób nieżywy, kaszanka, kiełbaski
w cieście, kiełbasy, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu,
konserwy mięsne, łój spożywczy, rosół, koncentraty na rosół,
solone mięso, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka,pasty
zawierające tłuszcz do kanapek, tłuszcze jadalne, surowce
do produkcji tłuszczy jadalnych, wątroba, pasztet z wątróbki, wędliny, składniki do sporządzania zup, żelatyna, produkty gotowe na bazie mięsa wołowego/drobiowego zawarte
w tej klasie, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, transport zwierząt oraz towarów, 40 konserwowanie
napojów i żywności, przetwarzanie i konserwowanie mięsa, przetwarzanie i konserwowanie wyrobów z mięsa, ubój
zwierząt, wędzenie żywności, mrożenie żywności, wędzenie
żywności.

(531) 02.09.25, 03.11.03, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie: warsztatów,
konferencji, sympozjów, forum edukacyjnych, publikowanie
książek i innych tekstów, 42 badania naukowe.
(210) 462756
(220) 2016 10 17
(731) BUKAŁA MARCIN IZOTON, Ożarów
(540) MMA Energy Drink - znokautuj zmęczenie
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 35 usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi.
(210)
(731)

462758
(220) 2016 10 17
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Vitaminum C
Optima

(531) 27.05.01, 29.01.03, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
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(210)
(731)

462759
(220) 2016 10 17
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Tymianek
i podbiał

Nr ZT01/2017

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
(210) 462766
(220) 2016 10 17
(731) GUMIENIAK ZBIGNIEW KANWOD-INVEST, Psarskie
(540) SKLEP INTERNETOWY studzienki.pl KANWOD-INVEST
GROUP

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
(210)
(731)

462760
(220) 2016 10 17
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Calcium D₃+K₂

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
(210)
(731)

462761
(220) 2016 10 17
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Vitaminum B1
Forte

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 skrzynki wodomierzowe, pokrywy na studzienki, studzienki kanalizacyjne, 11 instalacje oczyszczania ścieków, aparatura do oczyszczania ścieków, instalacje do oczyszczania ścieków, urządzenia do oczyszczania
wody, zespoły do oczyszczania wody, zbiorniki do oczyszczania wody, instalacje do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania wody ściekowej, obudowy ﬁltrów
do oczyszczania wody, instalacje do oczyszczania, odsalania
i uzdatniania wody, studzienki wodomierzowe, zasuwy burzowe, studzienki z wyciąganym wodomierzem.
(210)
(731)

462771
(220) 2016 10 17
PODSTAWKA EDYTA, PAJĄK SYLWIA NATURIA
SPÓŁKA CYWILNA, Jastków
(540) Naturia

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.

(531) 05.03.13, 05.03.15, 25.03.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kombucha.

(210)
(731)

(210)
(731)

462762
(220) 2016 10 17
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA suplement diety Vitaminum B
complex

462774
(220) 2016 10 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ANTIOXIUM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

462786
(220) 2016 10 17
FINKELSZTAJN-OSIŃSKA JADWIGA TOP-BIS, Zielonka
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związane z organizacją wypoczynku, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów
sportowych, organizacja i obsługa zjazdów, organizowanie
obozów sportowych, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, nagrywanie ﬁlmów na taśmach video,
informacja o edukacji.
(210) 462816
(220) 2016 10 17
(731) MICHALSKI TOMASZ KON-TRADE, Czermno-Kolonia
(540) CAPITAL

(531) 26.04.02, 26.04.19, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież.
(210)
(731)

462790
(220) 2016 10 17
GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy
(540) GTF Górnośląskie Towarzystwo Finansowe

(531) 24.01.15, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 agencje kredytowe, analizy ﬁnansowe, pożyczki ratalne.
(210) 462806
(220) 2016 10 17
(731) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) ZWIERZYNIEC BAŁTOWSKI

(531) 03.04.07, 03.04.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 aﬁsze, plakaty, atlasy, albumy, albumy, bilety,
bielizna stołowa papierowa, biuletyny informacyjne, bloki
rysunkowe, broszury, czasopisma, opakowania do butelek
z kartonu lub papieru, druki, fotograﬁe (wydrukowane), gazety, odbitki graﬁczne, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, zakładki do książek,
mapy, naklejki, nalepki, linijki, notatniki, komiksy, notesy podręczne, mapy, obrazy, plakaty, artykuły papiernicze, piórniki,
podstawki do długopisów i ołówków, podstawki pod kuﬂe
do piwa, publikacje, pudełka kartonowe, pudelka papierowe,
reprodukcje graﬁczne, rysunki, stemple, przybory szkolne,
temperówki, torebki do pakowania, torby papierowe, zeszyty, kartki z życzeniami okolicznościowymi, zakładki do książek, 25 bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, czapki,
daszki, fartuchy, kamizelki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące
przed zimne i wiatrem, mundury, nakrycia głowy, obuwie,
ocieplacze, odzież, okrycia wierzchnie, pikowane kurtki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szaliki, 41 parki rozrywki, rozrywka, usługi

(531) 07.03.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, metalowe
materiały budowlane, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych,
drobnica żelazna, drobne wyroby metalowe, drobnica metalowa do drzwi, metalowe zawiasy do drzwi i okien, drzwi
aluminiowe, metalowe elementy drzwi, metalowe drzwi izolujące, pancerne drzwi metalowe, metalowe pokrycia drzwi
pancernych, metalowe obramowania drzwi, ognioodporne
drzwi metalowe, metalowe drzwi zwijane i harmonijkowe,
prowadnice do drzwi przesuwnych, rolki, drzwi metalowe
garażowe, markizy do użytku na zewnątrz budynków, żaluzje, rolety i metalowe żaluzje zwijane, klamki do drzwi
metalowe, metalowe klamki do okien, futryny do drzwi metalowe, ościeżnice metalowe, okucia metalowe, płyty metalowe do drzwi, metalowe ograniczniki drzwiowe, metalowe
odbojniki drzwiowe, metalowe łańcuchy do drzwi, zasuwy
do drzwi metalowe, metalowe zamki do drzwi, sprężyny
drzwiowe, zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie, zatrzaski do drzwi metalowe, metalowe drzwiczki dla zwierząt,
metalowe okucia stolarskie, gałki metalowe, okiennice metalowe, framugi okien metalowe, kołki do skrzydeł okiennych,
zasuwy metalowe do okien rozsuwanych, metalowe okna
do wietrzenia, ozdobne okucia drzwiowe metalowe, bramy
garażowe, wjazdowe metalowe, metalowe wałki do drzwi
garażowych, proﬁle z metalu na drzwi, suﬁtowe, metalowe
szyny podwieszane do użytku wraz z drzwiami, kraty metalowe, kraty metalowe do celów ochronnych, kłódki, okna
pancerne posiadające ramy metalowe, metalowe okna świetlikowe, zamki do drzwi.
(210) 462830
(220) 2016 10 17
(731) HAJDROWSKI GRZEGORZ, Kraków
(540) LS LUNASI

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 olejek arganowy kosmetyczny, maseczki kosmetyczne, szampon do włosów, odżywka do włosów,
16 torebki do pakowania (koperki, woreczki) z papieru lub
tworzyw sztucznych, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia, 21 pędzle kosmetyczne, szczotki do włosów,
26 ludzkie włosy, sztuczne włosy.
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462836
(220) 2016 10 18
WEST&EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Lubelski
(540) MAD CARP
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(210)
(731)

(210)
(731)

462861
(220) 2016 10 19
ESTATE FELLOWS POZNAŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ESTATE CENTER

(531) 03.09.10, 25.07.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 sprzęt wędkarski, artykuły wędkarskie, zanęty
wędkarskie, przynęty wędkarskie, sztuczne przynęty wędkarskie, przypony wędkarskie, haczyki wędkarskie, krętliki wędkarskie, torby wędkarskie, futerały na wędki, przybory wędkarskie, torby na sprzęt wędkarski, pokrowce na kołowrotki
wędkarskie, sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy,
wędki, osęki wędkarskie, wędkarskie ciężarki, sieci wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, spławiki wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, podpory do wędek, rączki
do wędek, lioﬁlizowana przynęta wędkarska, spławiki [sprzęt
wędkarski], koszyki wędkarskie [pułapki], pudełka na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], pudełka na przynęty
wędkarskie [artykuły wędkarskie], wskaźniki brania [sprzęt
wędkarski], nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], czujniki brania [sprzęt
wędkarski], skrzynki na przybory wędkarskie, błystki obrotowe [przynęty wędkarskie], wskaźniki brania dla wędkarstwa
podlodowego, urządzenia do zarzucania przynęty, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, sztuczne muchy
do wykorzystania w wędkarstwie, elektroniczne wskaźniki
brania do użytku w wędkarstwie, mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, zapachowe przynęty
do wędkarstwa, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, 31 przynęty dla wędkarstwa
[żywe lub naturalne], 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub
hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: sprzęt wędkarski, artykuły wędkarskie, zanęty wędkarskie, przynęty wędkarskie, sztuczne
przynęty wędkarskie, przypony wędkarskie, haczyki wędkarskie, krętliki wędkarskie, torby wędkarskie, futerały na wędki,
przybory wędkarskie, torby na sprzęt wędkarski, pokrowce
na kołowrotki wędkarskie, sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczna przynęta z rybich odpadków
dla wędkarzy, przynęty dla wędkarstwa [żywe lub naturalne],
wędki, osęki wędkarskie, wędkarskie ciężarki, sieci wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, spławiki wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, podpory do wędek, rączki
do wędek, lioﬁlizowana przynęta wędkarska, spławiki [sprzęt
wędkarski], koszyki wędkarskie [pułapki], pudełka na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], pudełka na przynęty
wędkarskie [artykuły wędkarskie], wskaźniki brania [sprzęt
wędkarski], nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], czujniki brania [sprzęt
wędkarski], skrzynki na przybory wędkarskie, błystki obrotowe [przynęty wędkarskie], wskaźniki brania dla wędkarstwa
podlodowego, urządzenia do zarzucania przynęty, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, sztuczne muchy
do wykorzystania w wędkarstwie, elektroniczne wskaźniki
brania do użytku w wędkarstwie, mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, zapachowe przynęty
do wędkarstwa, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie.

(531) 26.01.08, 26.01.10, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analizy i badania rynku, zarządzanie i doradztwo w działalności gospodarczej, poszukiwania rynkowe, promocja
sprzedaży, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla
konsumentów, doradztwo gospodarcze dotyczące sponsorowania i franchisingu, 36 usługi w zakresie nieruchomości,
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
szacowanie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku
nieruchomego, wynajmowanie obiektów mieszkalnych,
użytkowych, handlowych i przemysłowych, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń usługowo-przemysłowych, obrót nieruchomościami oraz pośrednictwo
w tym zakresie, usługi sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie wycen, analizy ﬁnansowe, pośrednictwo ﬁnansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, zbiórki
funduszy i sponsorowanie ﬁnansowe, usługi depozytów
sejfowych, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wypożyczanie narzędzi, urządzeń i akcesoriów budowlanych oraz służących do rozbiórki, usługi
związane z utrzymywaniem obiektów budownictwa w ciągłej używalności, usługi stolarskie - naprawy, usługi montażu mebli, usługi w zakresie informacji budowlanej, usługi
montażowe, serwisowe oraz instalacyjne w zakresie budownictwa, mebli, maszyn budowlanych, usługi w zakresie wyposażania obiektów w instalacje: budowlane, kanalizacyjne,
elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, c.o., solarne,
a także w zakresie ich naprawy i konserwacji, usługi w zakresie sprzątania obiektów, doradztwo budowlane, nadzór
budowlany i nadzór nad remontami budynków, 39 usługi
wynajmowania magazynów, powierzchni magazynowych,
miejsc parkingowych oraz garażowych, usługi transportowe,
pośrednictwo frachtowe, spedycja, magazynowanie, wypożyczanie samochodów, kontenerów magazynowych, wagonów, usługi załadunkowe, informacja w zakresie transportu,
magazynowania, spedycji, frachtu, wynajem samochodów,
ciągników budowlanych oraz samochodów do czyszczenia,
42 usługi w następującym zakresie: wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura, usługi artystów-graﬁków, designerów, projektantów, usługi związane z projektowaniem
graﬁcznym - sztuka, badania techniczne oraz opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe
na rzecz osób trzecich, projektowanie budynków, dekoracji
wnętrz, doradztwo oraz projektowanie budowlane, planowanie urbanistyczne, ekspertyzy z zakresu inżynierii technicznej, w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury
wnętrz, badania w zakresie ochrony środowiska, doradztwo
w zakresie zużycia energii, analizy przemysłowe i usługi badawcze, usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz
mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowo-usługowych,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego, nadzór i inspekcja techniczna.
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(210)
(731)

462867
(220) 2016 10 19
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA K2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowa Ruda
(540) TopGUARD
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(540) SOJOGURT
(510), (511) 29 białko sojowe w formie jogurtu do bezpośredniego spożycia i celów kulinarnych, mleko sojowe (substytut mleka).
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 urządzenia elektroniczne służące do lokalizowania pojazdów, oprogramowanie komputerowe służące
do lokalizowania pojazdów, 45 usługi detektywistyczne,
ochrona osób i mienia, usługi ochrony mienia polegające
na lokalizowaniu pojazdów oraz pojazdów skradzionych
i ich odzyskiwaniu.
(210)
(731)

462870
(220) 2016 10 19
CONTROL SYSTEM SPÓŁKA JAWNA HENRYK
ŻUPAŃSKI, KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI, Wrocław
(540) CONTROL SYSTEM

(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia przeciwpożarowe, tablice sterownicze, przyrządy pomiarowe, elektryczne lub elektroniczne
moduły kontrolno - sterujące, 37 usługi doradcze związane
z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, 42 projektowanie
systemów inżynierii budowlanej.
(210) 462873
(220) 2016 10 19
(731) SADOWSKA AGNIESZKA, Szamotuły
(540) say yes by Aga

(531)

17.02.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18,
17.02.17
(510), (511) 41 organizacja przyjęć, doradztwo, konsultacje
w zakresie wymienionych usług, usługi wydawcze, reporterskie, 45 usługi osobistych doradców w zakresie zakupów
(personal shopper).
(210) 462887
(220) 2016 10 19
(731) KRÓL ALEKSANDRA SYLWIA, Katowice
(540) LUMBERJACK
(510), (511) 44 usługi salonu fryzjerskiego, usługi salonu
piękności.
(210)
(731)

462894
(220) 2016 10 19
SOLIDA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno

462897
(220) 2016 10 19
SOLIDA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) SOYOGURT
(510), (511) 29 białko sojowe w formie jogurtu do bezpośredniego spożycia i celów kulinarnych, mleko sojowe (substytut mleka).
(210) 462904
(220) 2016 10 19
(731) TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Dębica
(540) DĘBICKA DZIESIĄTKA
(510), (511) 2 farby, 35 reklama farb, 36 sponsorowanie działalności sportowej.
(210) 462908
(220) 2016 10 19
(731) KURIATA PAWEŁ PLUS TRÓJMIASTO, Gdańsk
(540) PLUS TRÓJMIASTO nieruchomości

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.01.01, 07.01.03, 07.01.08
(510), (511) 36 biuro nieruchomości, administrowanie, dzierżawa, wycena nieruchomości.
(210) 462912
(220) 2016 10 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA BIO OCEAN TECHNOLOGY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki
eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia,
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczych,
kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele,
oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.
(210) 462913
(220) 2016 10 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA CREAMY BUTTERS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki
eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia,
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, prepa-
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raty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczych,
kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele,
oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.
(210)
(731)

462914
(220) 2016 10 20
IT. INTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Dynamics Business Forum

(531) 25.07.03, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kongresów,
konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, treningów,
zjazdów, podróży studyjnych, organizowanie i prowadzenie
kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, kształcenie
ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi wydawnicze, redagowanie i publikowanie tekstów, artykułów,
książek, magazynów, almanachów, czasopism i materiałów
dydaktycznych, publikowanie magazynów konsumenckich,
multimedialne publikowanie magazynów, czasopism i gazet, świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem
sieci komputerowej online, nagrywanie materiałów dydaktycznych, organizowanie wystaw, imprez oraz pokazów
związanych z kulturą lub edukacją, publikacje elektroniczne on-line, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia,
produkcja i reprodukcja ﬁlmów i nagrań dźwiękowych oraz
wideo, ich rozpowszechnianie, usługi fotograﬁczne, montaż
programów radiowych i telewizyjnych.
(210) 462915
(220) 2016 10 20
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA WOW! BODY MOUSSE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka, żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki
eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia,
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produk-
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ty i preparaty do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczych,
kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje, płyny, żele,
oliwki i balsamy lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.
(210)
(731)

462916
(220) 2016 10 20
IT. INTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Dynamics Business Forum
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kongresów,
konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, treningów,
zjazdów, podróży studyjnych, organizowanie i prowadzenie
kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, kształcenie
ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi wydawnicze, redagowanie i publikowanie tekstów, artykułów,
książek, magazynów, almanachów, czasopism i materiałów
dydaktycznych, publikowanie magazynów konsumenckich,
multimedialne publikowanie magazynów, czasopism i gazet, świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem
sieci komputerowej online, nagrywanie materiałów dydaktycznych, organizowanie wystaw, imprez oraz pokazów
związanych z kulturą lub edukacją, publikacje elektroniczne on-line, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia,
produkcja i reprodukcja ﬁlmów i nagrań dźwiękowych oraz
wideo, ich rozpowszechnianie, usługi fotograﬁczne, montaż
programów radiowych i telewizyjnych.
(210) 462920
(220) 2016 10 20
(731) REWER JAROSŁAW NETPORT, Bralin
(540) netport
(510), (511) 9 sprzęt telekomunikacyjny, sieci telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne, sprzęt komputerowy
do telekomunikacji, urządzenia do przesyłania danych, sprzęt
komputerowy do przesyłu danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie sprzętowe, sprzęt do komunikacji, komputery i sprzęt komputerowy,
sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęt do wirtualnych
sieci prywatnych [VPN], sprzęt do obsługi rozległych sieci
[WAN], sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), serwery sieci komputerowych, serwery
komputerowe, serwery internetowe, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów
dostępowych, 35 usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
audiowizualnym, 37 instalowanie sieci telekomunikacyjnych,
naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
i urządzeń telekomunikacyjnych, modernizowanie sprzętu
komputerowego, konserwacja sprzętu łącznościowego, instalacja sprzętu komunikacyjnego, instalowanie i naprawa
sprzętu telekomunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, budownictwo, budowanie
nieruchomości, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, usługi doradztwa budowlanego, budowa budynków na zamówienie, usługi budowlane i konstrukcyjne,
38 usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, telekomunikacyjne usługi dostępowe, doradztwo w zakresie telekomunikacji, usługi sieci telekomunikacyjnych, przesyłanie danych
za pośrednictwem telekomunikacji, zapewnianie dostępu
do sieci telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne
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świadczone w oparciu o Internet, dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie transmisji danych o dużej prędkości dla operatorów sieci
telekomunikacyjnych, usługi przesyłu danych, zapewnianie
dostępu do Internetu, transmisja danych przez Internet,
łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu,
usługi dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu do światowej sieci informatycznej, 42 inżynieria telekomunikacyjna,
programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego,
projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, programowanie komputerowe w zakresie systemów
do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie
stron internetowych, tworzenie stron internetowych, projektowanie stron internetowych, usługi utrzymywania stron
internetowych, administracja serwerów, wynajmowanie
[udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie
systemów informatycznych, usługi doradztwa informatycznego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie
budownictwa, projektowanie budowlane.
(210) 462928
(220) 2016 10 20
(731) WROŃSKI PRZEMYSŁAW PPHU KARGA, Pleszew
(540) KOTŁOSPAW

(531) 25.07.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne, pomiarowe, sygnalizacyjne i kontrolne, aparatura kontrolno-pomiarowa i sygnalizacyjna do kotłów c.o., sterowniki do kotłów
c.o., programatory do kotłów c.o., termometry, termostaty,
czujniki, panele zdalnego sterowania, automatyczne układy
nawęglania, 11 kotły na paliwa stałe, kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem, ekologiczne
kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane
z systemami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem, bez sterowania i z miarkowaniem, kotły
z podajnikiem, kotły bez podajnika, kotły z wentylatorem
i sterownikiem, korpusy kotłów, ruszty do palenisk kotłów,
urządzenia do zasilania kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podajniki, ślimak
do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deﬂektor
do kotła, elementy grzejne, wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, bojlery,
bojlery ogrzewcze, wymienniki ciepła, rekuperatory ciepła,
zasobniki ciepła, zasobniki pary, kolektory słoneczne, grzejniki, armatura do kotłów grzewczych, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów, pokojowe
panele sterujące do kotłów, 37 usługi montażu kotłów i urządzeń grzewczych, usługi montażu instalacji grzewczych,
usługi w zakresie instalacji grzewczych, serwis i naprawy
kotłów i urządzeń grzewczych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kotłów grzewczych.
(210)
(731)

462929
(220) 2016 10 20
ICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
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(540) ICA POLSKA

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, preparaty
chemiczne do wytwarzania farb, materiały klejące do celów
przemysłowych, płyny wzmacniające działanie materiałów
ściernych, środki do usuwania olejów, rozpuszczalniki do lakierów, woski wybielające, preparaty chemiczne do wytwarzania barwników, barwniki do celów przemysłowych,
barwniki chemiczne do emalii i szkła, 2 barwniki do drewna,
bejce, bejce do drewna, oleje do konserwacji drewna, emalie
i lakiery, rozcieńczalniki do farb, farby, rozcieńczalniki do lakierów, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne,
preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do metali, utrwalacze lakierów, farby ognioodporne, farby
podkładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, gumilaki,
szelak, zaprawy do drewna, złocenia, 3 antypoślizgowy wosk
do podłóg, preparaty do czyszczenia, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania lakierów, materiały ścierne,
papier ścierny, papier polerujący, wosk do parkietów, pasty
do podłogi i mebli, preparaty do usuwania pasty do podłóg,
płyny antypoślizgowe do podłogi, wosk do podłogi, środki
do nadawania połysk, kremy do polerowania, papier do polerowania, preparaty do polerowania, preparaty do usuwania
past do podłóg, wosk polerski.
(210) 462932
(220) 2016 10 20
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) SUPTEKA
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony,
mleczka kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, kosmetyki
lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne,
drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
kadzidełka, esencje eteryczne, perfumy, szampony, produkty
toaletowe, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, zioła lecznicze, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje
lecznicze, zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone
w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty multiwitaminowo - multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze i dietetyczne,
borowina lecznicza, herbata lecznicza, kąpiele lecznicze, korzenie lekarskie, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi,
leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych,
nalewki do celów leczniczych, napary do celów leczniczych,
sole do kąpieli mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów
medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
środki odkażające, materiały opatrunkowe, materiały do celów medycznych, materiały i środki sanitarne i higieniczne,
9 urządzenia i przyrządy optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne oraz do ratowania życia, urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, ciśnieniomierze, urządzenia do badania poziomu
cukru, programy komputerowe stosowane w medycynie
i farmacji, 10 artykuły ortopedyczne, aparatura i instrumenty
chirurgiczne, aparatura i instrumenty medyczne, aparatura
i instrumenty dentystyczne, dializatory, urządzenia rehabilitacyjne, narzędzia i przyrządy medyczne, niechemiczne środki
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antykoncepcyjne, sprzęt medyczny i radiestezyjny, strzykawki i sondy do celów medycznych, wyposażenie sal operacyjnych, sprzęt farmaceutyczny, 16 wydawnictwa prasowe,
katalogi, książki, 30 suplementy diety do celów niemedycznych oraz dodatki do żywności na bazie ziół, herbata, herbata ziołowa, herbata owocowa, zioła suszone, przyprawy,
miód, 32 napoje, napoje bezalkoholowe, napoje mineralne,
napoje gazowane, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, soki,
soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo - warzywne,
wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe, nektary owocowe,
syropy, sorbety będące napojami, esencje do produkcji
napojów, pastylki do napojów gazowanych, proszki do napojów gazowanych, woda gazowana, woda niegazowana,
woda stołowa, woda sodowa, woda mineralna gazowana,
woda mineralna niegazowana, wody mineralne smakowe,
napoje wzbogacone witaminami i mikroelementami, napoje
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, prowadzenie apteki, w tym apteki internetowej,
promocja sprzedaży kosmetyków, farmaceutyków, leków,
środków opatrunkowych, środków higieny osobistej, środków dietetycznych, suplementów diety, odżywek oraz urządzeń medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, usługi handlu
detalicznego lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie
ziół, ziół leczniczych, herbat ziołowych, ziół suszonych, herbat, kompozycji ziół i owoców, herbat owocowych, mieszanek herbat, kompozycji herbat, usługi w zakresie udzielania
franczyzy w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej lub hurtowej z branż: farmaceutycznej, medycznej, spożywczej, kosmetycznej, drogeryjnej lub zielarskiej,
44 poradnictwo z zakresu: medycyny, medycyny naturalnej,
farmacji i farmakologii, z zakresu kosmetyki, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej, pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
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budowa obiektów usługowo - handlowych, usługi budowlane dotyczące infrastruktury drogowej, usługi budowlane
dotyczące infrastruktury technicznej, prace remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane
instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego,
instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie budynków
przed wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót
budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie
i naprawa wind, usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi
projektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury technicznej, projektowanie terenów zielonych, zieleńców
i parków, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz
i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy
techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, usługi opracowywania projektów technicznych
związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.
(210)
(731)

462965
(220) 2016 10 20
ŻUKOWSKA JOLANTA, ŻUKOWSKI LESZEK AKTA
BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) BIURORACHUNKOWE24

(210)
(731)

462933
(220) 2016 10 20
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) pinio
(510), (511) 21 gąbki toaletowe.

(210) 462934
(220) 2016 10 20
(731) MACH PIOTR P.P.H.U. MATEX, Ksawerów
(540) ARSENE LUPIN
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki, mydła,
42 projektowanie opakowań i butelek.
(210) 462958
(220) 2016 10 20
(731) BUDNER SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) FUNDAMENTAL GROUP

(531)

06.07.04, 06.07.05, 06.07.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15,
07.01.08, 07.01.12
(510), (511) 35 outsourcing (doradztwo biznesowe), przygotowanie listy płac, przygotowanie zeznań podatkowych,
usługi podatkowe, 36 doradztwo w sprawach ﬁnansowych.
(210) 462968
(220) 2016 10 20
(731) MACH PIOTR P.P.H.U. MATEX, Ksawerów
(540) VARIOUS DAYS
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki, mydła.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 sprzedaż hurtowa i detaliczna powierzchni pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni pomieszczeń
biurowych, powierzchni pomieszczeń przemysłowych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu powierzchni pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni
pomieszczeń biurowych, powierzchni pomieszczeń przemysłowych, 37 usługi budowlane, budowa domów wielo
oraz jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych,

(210) 462969
(220) 2016 10 20
(731) MACH PIOTR P.P.H.U. MATEX, Ksawerów
(540) SPEED TIME
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki, mydła.
(210)
(731)

462982
(220) 2016 10 21
MATULKA WOJCIECH CZEKOMA, Płońsk
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(540) Praliny Migdałowe

75

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, marcepan, orzechy w czekoladzie,
pasta migdałowa, pralinki, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów.

twory i potrawy na bazie ziemniaków, 30 przetwory i potrawy na bazie kasz, ryżu i produktów zbożowych, przyprawy,
kawa i napoje na bazie kawy, herbata i napoje na bazie herbat, ciasta, ciastka, czekolada i produkty na bazie czekolady,
słodycze, sosy przyprawowe, smakowe, sałatkowe, 31 świeże
owoce i warzywa, owoce cytrusowe, żywe ryby i skorupiaki
oraz owoce morza, orzechy, zioła ogrodowe, produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, ziemniaki, 43 usługi w zakresie prowadzenia barów, snack-barów, restauracji, moteli, pensjonatów,
hoteli, kawiarni, stołówek, catering, przygotowanie i dostawa
dań na zamówienia.

(210) 462983
(220) 2016 10 21
(731) MATULKA WOJCIECH CZEKOMA, Płońsk
(540) Praliny Orzechowe

(210) 462990
(220) 2016 10 21
(731) NORTH FOOD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) NORTH FOOD

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, orzechy w czekoladzie, pralinki,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek.
(210)
(731)

462987
(220) 2016 10 21
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz
(540) SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR.ANTONIEGO
JURASZA W BYDGOSZCZY

(531) 24.13.01, 24.17.20, 27.05.01, 27.01.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja w zakresie medycyny, 42 badania
naukowe w dziedzinie medycyny, 44 kompleksowa działalność lecznicza w zakresie usług szpitalnych, klinicznych,
ambulatoryjnych, lekarskich, pielęgniarskich, badań diagnostycznych, laboratoryjnych, bakteriologicznych.
(210) 462989
(220) 2016 10 21
(731) NORTH FOOD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) FISH & MORE

(531) 17.05.21, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 ryby, przetwory i potrawy na bazie ryb
i owoców morza, w tym także konserwowane, mięso, drób,
przetwory i potrawy na bazie mięsa i drobiu, w tym także
konserwowane, warzywa i owoce konserwowane, suszone
i gotowane, przetwory i potrawy na bazie warzyw i owoców, jaja, wyroby mleczne, przetwory i potrawy na bazie jaj
i wyrobów mlecznych, grzyby suszone, konserwowane i gotowane, przetwory i potrawy na bazie grzybów i ziół, przetwory i potrawy na bazie ziemniaków, 30 przetwory i potrawy na bazie kasz, ryżu i produktów zbożowych, przyprawy,
kawa i napoje na bazie kawy, herbata i napoje na bazie herbat, ciasta, ciastka, czekolada i produkty na bazie czekolady,
słodycze, sosy przyprawowe, smakowe, sałatkowe, 31 świeże
owoce i warzywa, owoce cytrusowe, żywe ryby i skorupiaki
oraz owoce morza, orzechy, zioła ogrodowe, produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, ziemniaki, 43 usługi w zakresie prowadzenia barów, snack-barów, restauracji, moteli, pensjonatów,
hoteli, kawiarni, stołówek, catering, przygotowanie i dostawa
dań na zamówienia.
(210)
(731)

462991
(220) 2016 10 21
AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) juniorGO
(510), (511) 36 analizy ﬁnansowe, doradztwo w sprawach
ﬁnansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
informacja o ubezpieczeniach, ubezpieczenia zdrowotne,
ubezpieczenia na życie, informacje w sprawach ubezpieczenia, informacja o ubezpieczeniach, informacje ﬁnansowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe.
(210) 462997
(220) 2016 10 21
(731) SZELĄG MATEUSZ, Warszawa
(540) FRIGOMATEO INTERNATIONAL SPEDITION

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 29 ryby, przetwory i potrawy na bazie ryb
i owoców morza, w tym także konserwowane, mięso, drób,
przetwory i potrawy na bazie mięsa i drobiu, w tym także
konserwowane, warzywa i owoce konserwowane, suszone
i gotowane, przetwory i potrawy na bazie warzyw i owoców, jaja, wyroby mleczne, przetwory i potrawy na bazie jaj
i wyrobów mlecznych, grzyby suszone, konserwowane i gotowane, przetwory i potrawy na bazie grzybów i ziół, prze-
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18.01.01, 18.01.08, 09.01.10, 25.01.15, 26.04.02, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie
plakatów reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy
telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja ﬁlmów reklamowych, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia
biur, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, sekretarskie
usługi, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta,
powielanie dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, wynajem fotokopiarek transkrypcja formy wiadomości
i komunikatów, importowo-eksportowe agencje, usługi
impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu
do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji
handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo
biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen,
analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe
wyceny, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja
o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie
działalnością gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja
danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji
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w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania
opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], 36 usługi pośrednictwa ﬁnansowego w zakresie ceł, usługi w zakresie załatwiania odprawy celnej, usługi
dotyczące ubezpieczenia transportów, usługi gwarancyjne,
usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi
gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, wycena ﬁnansowa,
zarządzanie ﬁnansami, informacje ﬁnansowe, usługi ﬁnansowania, informacja o ubezpieczeniach, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, udostępnianie informacji ﬁnansowych
za pośrednictwem strony internetowej, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, udzielanie
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez
wykorzystanie karty członkowskiej, factoring, szacowanie
kosztów naprawy [wycena ﬁnansowa], 39 transport, logistyka transportu, spedycja, usługi transportowe autobusowe,
transport powietrzny, transport łodziami, transport morski,
transport rzeczny, transport statkami, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz samochodami chłodniami, usługi
kierowców, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów
[zaopatrzenie], pakowanie towarów, pakowanie prezentów,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
przewożenie ładunków, składowanie towarów, rozładunek
towarów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, dystrybucja wody, transport mebli,
fracht, fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe,
holowanie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, pilotowanie, usługi nawigacji transportowej, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów
podróży, informacja o składowaniu, informacja o transporcie,
rezerwacja transportu, wypożyczanie pojazdów, wypożyczenie samochodów, wypożyczanie samochodów chłodni,
wypożyczanie wagonów towarowych.
(210) 463000
(220) 2016 10 21
(731) BACHLEDA CURUŚ ADAM PIUS, Zakopane
(540) MAJĄTEK SŁAWNO CYDR WINO AD 1927

(531) 15.01.01, 24.01.05, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.06
(510), (511) 33 wino, cydr, napoje alkoholowe na bazie cydru, napoje alkoholowe z dodatkiem cydru, perry, miód
pitny, wino, napoje alkoholowe zawierające owoce, 43 usługi zaopatrzenia w cydr i napoje z dodatkiem cydru, usługi
serwowania cydru, prowadzenie restauracji, barów, kawiarni,
pubów.
(210) 463004
(220) 2016 10 21
(731) PIĘTKA BEATA, Warszawa
(540) Katoﬃce
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi w zakresie reklamy przy pomocy wszystkich mediów, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
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spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, usługi dotyczące public relations doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przeprowadzanie ekspertyz w zakresie działalności gospodarczej,
profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej, informacja o działalności handlowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
doradztwo w sprawach zarządzania personelem ﬁrmy, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
rachunkowość, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, reklamy korespondencyjne, badania rynku,
wycena działalności handlowej, pomoc doradcza w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi,
36 pośrednictwo w handlu nieruchomościami, wynajem
nieruchomości i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości,
doradztwo na rynku nieruchomości, doradztwo w sprawach
ﬁnansowych, zarządzanie majątkiem, zaciąganie i udzielanie
pożyczek, usługi w zakresie agencji inkasa i biur kredytowych,
maklerstwo, leasing ﬁnansowy, usługi w zakresie holdingów
ﬁnansowych, pośrednictwo giełdowe, obrót instrumentami
ﬁnansowymi, doradztwo inwestycyjne, tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi administrowanie majątkiem
ruchomym, wynajmowanie wybudowanych mieszkań i biur,
kupno i sprzedaż nieruchomości zarządzanie, pośrednictwo,
doradztwo i zarządzanie inwestycjami w nieruchomości lub
inwestycjami w papiery wartościowe zabezpieczone na nieruchomościach dla inwestorów instytucjonalnych i inwestorów o wysokich dochodach netto, zarządzanie funduszami
wzajemnymi lub trustami inwestycyjnymi lokującymi kapitał
w nieruchomościach zajmującymi się papierami wartościowymi zabezpieczonymi udziałami w nieruchomościach, zarządzanie funduszami wzajemnymi albo depozytami, lokatami, majątkiem powierniczym lub kredytami obejmującymi
papiery wartościowe zabezpieczone udziałami w nieruchomościach, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kształcenie praktyczne, pokazy, informacja o edukacji, 42 usługi
w zakresie prac inżynierskich-projektowanie konstruktorskie,
ekspertyzy inżynierskie w zakresie budownictwa, opiniowanie, doradztwo techniczne, informacja o edukacji, publikowanie pomocy naukowych na nośnikach elektronicznych,
papierowych, publikowanie wydawnictw, książek, skryptów,
folderów, czasopism.
(210) 463005
(220) 2016 10 21
(731) TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Wysoka
(540) TIG TECH INVEST GROUP S. A.

(531) 26.03.01, 26.03.06, 26.03.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 36 analizy ﬁnansowe, doradztwo ﬁnansowe, usługi
ﬁnansowe, informacje ﬁnansowe, 45 badania prawne.
(210)
(731)

463006
(220) 2016 10 21
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) START & GO
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub
z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka, jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, keﬁry, produkty
serowarskie, twarogi, sery rozdrobnione, sery żółte, masło,
dania i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie mleka,
puddingi na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe desery,
przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owocowe, pasty owocowe, kompoty, mrożone owoce, produkty mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami,
chrupki i chipsy warzywne i owocowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, wyroby wędliniarskie, buliony, koncentraty bulionu, rosołu, konserwy mięsne, rybne,
drobiowe, z dziczyzny, pasztety mięsne, pasty rybne, smalec, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, dżemy, kompoty, dania gotowe, mrożone i instant na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, owoców, warzyw, potrawy na bazie ryb, dania gotowe
na bazie ryb i częściowo przygotowane do spożycia, także
w postaci zamrożonej, ekstrakty rybne, ryby w puszkach,
mrożone gotowane ryby, ryby suszone, solone, wędzone,
marynowane i konserwowane, konserwy rybne, ryby w oliwie, płatki suszonej ryby, kotleciki rybne, ﬁlety rybne, ﬁlety
rybne w zalewach i sosach, sałatki rybno - warzywne, pasty
i pasztety rybne, zupy rybne, galaretki jadalne rybne i ryby
w galarecie, 30 budynie, puddingi do użytku jako desery, kleiki spożywcze na bazie mleka, mrożone kremy i desery o różnych smakach na bazie mleka i produktów mlecznych z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, owoców, kawy,
kakao, czekolady, dania i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie owoców, czekolady, kakao, kawy, żółtek, produkty zbożowe, przekąski zbożowe, ryżowe, mąka i żywność
na bazie mąki, kanapki i sandwicze z nadzieniami rybnymi,
płatki owsiane, przyprawy, kakao, kawa, produkty kakaowe,
kawowe i kawo-pochodne, syropy o smaku kawowym. czekolady z dodatkiem kawy, napoje czekoladowe z mlekiem,
herbaty rozpuszczalne, herbaty sypkie, herbaty smakowe,
herbaty ziołowe i owocowe nie do celów leczniczych, herbaty do zaparzania, herbaty w torebkach, herbaty mrożone,
słodycze i wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, desery mrożone, mrożone ciasta jogurtowe, mrożone jogurty,
słodycze piankowe, czekoladowe, lodowe, musy, cukierki,
słodycze nielecznicze wielosmakowe i do żucia, toﬃ, dropsy
owocowe, karmelki, owocowe galaretki, żelki, guma do żucia, słodycze w postaci krówek, nugatów, lizaków, słodycze
miętowe, desery mrożone i schłodzone, desery lodowe, desery z muesli, desery na bazie cukru, desery na bazie czekolady, pralinki, cukierki, biszkopty, herbatniki, krakersy, chipsy
i chrupki zbożowe, ciastka z owocami, ciastka owsiane i herbaciane, ciastka z kremem, ciastka migdałowe, czekoladowe,
z budyniem, waﬂe i rurki waﬂowe, batony: czekoladowe,
zbożowe, na bazie zbóż, na bazie ziaren i orzechów, galaretki
owocowe, 32 napoje serwatkowe, soki i napoje owocowe,
warzywne, owocowo-warzywne, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, syropy owocowe, skoncentrowane
soki owocowe, gazowane soki owocowe, koktajle owocowe,
napoje mrożone na bazie owoców.
(210) 463011
(220) 2016 10 21
(731) FUNDACJA ORANGE, Warszawa
(540) ZAPROGRAMUJ JUTRO
(510), (511) 9 czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
gry, programy i aplikacje na komputery, elektroniczne urządzenia mobilne i telefony, 36 usługi w zakresie sponsoringu
ﬁnansowego i przyznawanie grantów i stypendiów ﬁnansowych na cele artystyczne i naukowe osobom prywatnym,
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organizacjom, instytucjom lub ﬁrmom, usługi w zakresie
prowadzenia działalności, doradztwa, informowania ﬁnansowego, organizacja zbiórek środków ﬁnansowych oraz funduszy na cele dobroczynne, społeczne, ochrony zdrowia, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi w zakresie poczty elektronicznej
oraz przesyłania informacji tekstowych i obrazowych, usługi
w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji
radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez
terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez
sieć światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraﬁcznej: usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi
polegające na przesyłaniu danych w formie obrazu i dźwięku i udostępnianie ich odbiorcom, usługi w zakresie udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu osobom
trzecim, usługi w zakresie udostępniania miejsc internetowych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek
pocztowych dla osób trzecich, usługi w zakresie przekazu
satelitarnego, usługi telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania telekonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, usługi
w zakresie telefonicznej obsługi klienta, 41 usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia projektów edukacyjnych, medycznych, ekologicznych i społecznych, imprez kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych oraz kursów, szkoleń, w tym
z wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie organizowania
i przeprowadzenia konferencji oraz wystaw o problematyce
społecznej, medycznej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,
usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, także w formie
on-line, usługi w zakresie udostępniania on-line publikacji,
usługi w zakresie udzielania informacji o szkoleniach, kursach, programach edukacyjnych, grantach.
(210) 463013
(220) 2016 10 21
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SMART CARE
(510), (511) 9 aplikacje na urządzenia mobilne.
(210)
(731)

463016
(220) 2016 10 21
CZAHOROWSKI ROBERT AGENCJA ROTOMEDIA,
Warszawa
(540) LUKSORHOUSE
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, administrowanie ﬁnansami, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami ﬁnansowymi dotyczącymi
nieruchomości, agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], agencje faktoringowe, agencje lub pośrednictwo
w dzierżawie lub wynajmie gruntu, agencje mieszkaniowe [mieszkania], agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, doradcze usługi zarządzania ﬁnansowego, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, biuro wynajmu mieszkań, doradztwo ﬁnansowe, doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie
inwestycji mieszkaniowych, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa biur, dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa
gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem
budynków, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości],
dzierżawa pomieszczeń sklepowych, dzierżawa ziemi, fakto-
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ring, inwestowanie kapitału w nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości],
nabywanie hipotek, nabywanie gruntów przeznaczonych
do dzierżawy, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie w celu prowadzenia inwestycji ﬁnansowych, niezależne
doradztwo w zakresie planowania ﬁnansowego, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie ﬁnansowania zakupu nieruchomości, organizowanie ﬁnansowania w zakresie
operacji budowlanych, organizowanie wynajmu mieszkań,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
organizowanie umów dzierżawy, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, planowanie ﬁnansów w zakresie nieruchomości, planowanie ﬁnansowe, planowanie inwestycji
w nieruchomości, pobieranie czynszów, pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów ﬁnansowych
w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, powiernictwo
nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji lub
pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi agencyjne
lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
bankowości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami ﬁnansowymi, usługi doradcze ﬁnansowo-ekonomiczne,
usługi doradcze w zakresie planowania ﬁnansowego, usługi
doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania ﬁnansowego,
usługi ﬁnansowania zakupu nieruchomości, usługi ﬁnansowe dotyczące nieruchomości, usługi ﬁnansowe związane
z zastawami hipotecznymi, usługi ﬁnansowe związane z zakupem domu, usługi ﬁnansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi ﬁnansowe w zakresie nieruchomości, usługi
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi nabywania
nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi w zakresie
wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania inwestycjami
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
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usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania majątkiem, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym związane z ogrodnictwem, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu
detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, wynajem domów
do wynajęcia, wynajem lokali na cele biurowe, wynajem
i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem mieszkań,
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem
mieszkań, studio i pokoi, wynajem nieruchomości, wynajem
pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajem sal wystawowych, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], wynajmowanie powierzchni
w centrach handlowych, zarządzanie domami czynszowymi,
zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie inwestycjami
w zakresie hipoteki, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie
gruntami, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie portfelem
inwestycyjnym, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie
nieruchomościami, zarządzanie majątkiem, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi.
(210) 463017
(220) 2016 10 21
(731) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE
(540) VIZIDOR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki oftalmologiczne, leki w postaci kropli do oczu zawierające Dorzolamide.
(210)
(731)

463020
(220) 2016 10 22
MIKUŁAN-DROBNIEWSKA KATARZYNA LUX
CONCEPT, Wrocław
(540) CHILLI CHARGE

(531)

15.09.02, 19.03.03, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16,
29.01.13
(510), (511) 9 ładowarka do telefonów komórkowych, ładowarka do smartfonów, ładowarka bezprzewodowa.
(210)
(731)

463027
(220) 2016 10 24
ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH DOJNIKOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Suwałki
(540) ZWM Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy
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(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 ogrodzenia metalowe, metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe budynki i konstrukcje przenośne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, drobne wyroby metalowe,
metalowe pomosty pływające do cumowaniu stosowane
w basenach jachtowych, drabiny i rusztowania z metalu,
konstrukcje stalowe, metalowe konstrukcje budowlane,
zbiorniki metalowe [konstrukcje], schody (obudowy) metalowe, schody z metalu, schody i drabinki pożarowe, barierki
metalowe, metalowe barierki, barierki ochronne metalowe,
barierki bezpieczeństwa z metalu, barierki bezpieczeństwa
na drogach metalowe, barierki metalowe do kontroli ruchu
pieszych, stojaki metalowe, 20 ławki metalowe, 37 malowanie, malowanie natryskowe metali.
(210) 463032
(220) 2016 10 24
(731) WYBORSKI PRZEMYSŁAW, Czarne Błoto
(540) TanieNawadnianie Systemy nawadniania

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 11 zraszacze ogrodowe automatyczne, zraszacze do nawadniania, zawory kulowe, zawory do rur, ﬁltry
do urządzeń wodnych, systemy nawadniania kropelkowego, systemy zraszające do nawadniania, maszyny zraszające
do nawadniania rolniczego, końcówki wylotowe rozpylające
do nawadniania, systemy zraszające do nawadniania trawników, systemy do nawadniania i irygacji, zraszacze -automatyczne instalacje do nawadniania kwiatów i roślin, zawory
-akcesoria hydrauliczne, zraszacze automatyczne do instalacji pod ziemią, zbiorniki na wodę, oświetlenie typu LED
zewnętrzne -ogrody, krajobrazy, 17 węże ogrodowe, tekstylne węże wysokociśnieniowe, węże do podlewania, węże
przystosowane do nawadniania, węże elastyczne z tworzyw
sztucznych, niemetalowe elastyczne węzę wykonane z polichlorku winylu, kleje izolacyjne, gumowe rury i przewody
rurowe, zawory z gumy, złączki, rury elastyczne do użytku
przy nawadnianiu, rury do podlewania niemetalowe, 21 zraszacze, zraszacze do węży ogrodowych, konewki, zraszacze
do podlewania kwiatów i roślin, 44 projektowanie ogrodów
i krajobrazów: pielęgnacja trawników, pielęgnacja ogrodów
lub rabat kwiatowych, wynajem narzędzi ogrodniczych,
ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu.
(210)
(731)

463039
(220) 2016 10 24
FRESH STATEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KIKU.pl
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(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży towarów takich jak: artykuły
spożywcze, żywność orientalna, składniki do przygotowywania sushi, akcesoria do przygotowywania sushi, zestawy
do przygotowywania sushi, usługi prowadzenia sklepów,
hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych
i aukcji internetowych z towarami takimi jak: artykuły spożywcze, żywność orientalna, składniki do przygotowywania
sushi, akcesoria do przygotowywania sushi, zestawy do przygotowywania sushi, 41 usługi związane z organizowaniem
i obsługą zabaw (balów, dyskotek), przyjęć, konferencji,
zjazdów, sympozjów, usługi szkoleniowe, prowadzenie kursów szkoleniowych w dziedzinie gastronomii, 43 usługi
restauracyjne i usługi gastronomiczne, catering i obsługa
przyjęć, gastronomiczna przyjęć i uroczystości towarzyskich usługi barowe, bary szybkiej obsługi, stołówki, usługi
związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów)
na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia, rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, usługi
hotelarskie.
(210)
(731)

463045
(220) 2016 10 24
SZUŁCZYŃSKI PRZEMYSŁAW, KLONOWSKI ARTUR,
PRZYŁUCKI ŁUKASZ LOMBARD 66 SPÓŁKA CYWILNA,
Leszno
(540) LOMBARD 66 Rok założenia 1995
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla przemysłu celulozowo - papierniczego.
(210)
(731)

463063
(220) 2016 10 24
KING TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) KING TRANS

(531) 03.01.02, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport lądowy, 40 działalność związana
ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwieniem odpadów, działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarowaniem odpadami.
(210)
(731)

463064
(220) 2016 10 24
PRI-MAT 3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) PRI MAT 3D

(531)

26.04.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 7 drukarki 3D, akcesoria do drukarek 3D, 16 ﬁlamenty do drukarek 3D.
(210)
(731)
(531) 24.01.03, 24.01.05, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ﬁnansowe, usługi w zakresie udzielania
pożyczek pod zastaw, usługi lombardowe, usługi w zakresie
obrotu wierzytelnościami.

463069
(220) 2016 10 24
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) APTEKA MEDICEO

(210)
(731)

463051
(220) 2016 10 24
ŚWITAŁA JOANNA, ŚWITAŁA ANNA LOU WOMENS
FASHION SPÓŁKA CYWILNA, Leszno
(540) Lou WOMENS FASHION
(531)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 bransoletki ze skóry lub imitacji skóry, 18 torebki, 25 sukienki.
(210) 463058
(220) 2016 10 24
(731) PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) intelli MICRO-CREPE

26.04.02, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.18, 03.11.02, 03.11.01,
25.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych: leków, produktów farmaceutycznych, produktów
weterynaryjnych, preparatów wspomagających leczenie
(wzmacniających organizm), substancji dietetycznych, suplementów diety, środków do odchudzania, artykułów i żywności dla niemowląt, ziół, artykułów zielarskich, materiałów oraz
środków medycznych, sanitarnych, higienicznych, opatrunków, środków czystości, aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego oraz stomatologicznego, przyrządów pomiarowo
- kontrolnych do celów medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych, artykułów ortopedycznych, 44 usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych, udzielanie porad w zakresie
farmakologii, medycyny, dietetyki, usługi medyczne, prowadzenie aptek, prowadzenie aptek internetowych.
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(210)
(731)

463071
(220) 2016 10 24
TLK MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) TLK MED

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
i usług z nim związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie lub hurtowni z artykułami medycznymi, związanymi z ochroną zdrowia, rekreacją, sportem, lekami, usługi reklamowe, reprezentowanie
interesów podmiotów zagranicznych w kraju, usługi marketingowe, handlowe, organizowanie targów i wystaw, dystrybucja materiałów reklamowych, 41 organizowanie szkoleń,
wszelkich form kształcenia, wypoczynku i rekreacji, 44 wszelkie usługi związane z ochroną zdrowia, zarządzanie placówkami realizującymi usługi związane z ochroną zdrowia.
(210) 463076
(220) 2016 10 24
(731) DOMAR SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) DOMAR

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, 21 artykuły gospodarstwa domowego zawarte w tej klasie, 35 badania marketingowe, badania
rynku, dekoracja wystaw sklepowych, usługi sklepów i galerii handlowych z meblami i wyposażeniem wnętrz, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
reklama billboardowa, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, usługi ﬁnansowe w zakresie sprzedaży ratalnej,
usługi pośrednictwa ﬁnansowego, wynajem powierzchni
handlowej, 37 budownictwo, montaż urządzeń kuchennych,
naprawy tapicerskie, renowacja mebli, stolarstwo meblowe,
39 magazynowanie, transport mebli, składowanie towarów,
41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, 42 architektura, doradztwo budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi związane z projektowaniem
graﬁcznym, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 463077
(220) 2016 10 24
(731) SUSZKO MAŁGORZATA, Białystok
(540) ALLMEDICA

(531) 24.13.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej kosmetyków i środków perfumeryjnych, substancji dietetycznych dla celów medycznych, suplementów diety, żywności
dietetycznej dla celów leczniczych, żywności dla niemowląt, 44 usługi medyczne świadczone przez lekarzy różnych
specjalności w tym internistów, pediatrów, ginekologów,
psychiatrów, ortopedów, okulistów, laryngologów, neurolo-
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gów, dermatologów i wenerologów, kliniki medyczne, usługi
w zakresie analiz medycznych, diagnostyka i leczenie chorób
skóry, dermatochirurgia, dermatologia kosmetyczna, dermatologia laserowa, laseroterapia, światłoterapia, kosmetyka
lekarska, chirurgia naczyń, masaże, ﬁzjoterapia, rehabilitacja,
prowadzenie salonów odnowy biologicznej, usługi kosmetyczne, usługi solariów, usługi SPA medycznych, usługi i doradztwo dotyczące pielęgnacji i modelowania sylwetki, porady w zakresie odchudzania i żywienia, usługi pielęgniarskie.
(210) 463079
(220) 2016 10 24
(731) SUSZKO MAŁGORZATA, Białystok
(540) AMONIT

(531) 03.09.18, 03.09.24, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej kosmetyków i środków perfumeryjnych, substancji dietetycznych dla celów medycznych, suplementów diety, żywności
dietetycznej dla celów leczniczych, żywności dla niemowląt, 44 usługi medyczne świadczone przez lekarzy różnych
specjalności w tym internistów, pediatrów, ginekologów,
psychiatrów, ortopedów, okulistów, laryngologów, neurologów, dermatologów i wenerologów, kliniki medyczne, usługi
w zakresie analiz medycznych, diagnostyka i leczenie chorób
skóry, dermatochirurgia, dermatologia kosmetyczna, dermatologia laserowa, laseroterapia, światłoterapia, kosmetyka
lekarska, chirurgia naczyń, masaże, ﬁzjoterapia, rehabilitacja,
prowadzenie salonów odnowy biologicznej, usługi kosmetyczne, usługi solariów, usługi SPA medycznych, usługi i doradztwo dotyczące pielęgnacji i modelowania sylwetki, porady w zakresie odchudzania i żywienia, usługi pielęgniarskie.
(210)
(731)

463081
(220) 2016 10 24
ASPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) aspar

(531) 26.03.01, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa elektrowni, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa obiektów medycznych, budowa
obiektów publicznych, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo, demontaż energetycznych linii przesyłowych,
demontaż linii wysokiego napięcia, doradztwo inżynieryjne
z zakresu budownictwa, doradztwo inżynieryjne jako usługi
budowlane, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana, informacja o naprawach, instalacja alarmów, instalacja anten satelitarnych, instalacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalacja kabli do dostępu
do Internetu, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja maszyn przemysłowych, instalacja odgromników,
instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja okablowania w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, instalacja sieci komputerowych,
instalacja sprzętu audiowizualnego, instalacja sprzętu do au-
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tomatyki budynkowej, instalacja sprzętu i kabli do dostępu
do Internetu, instalacja sprzętu komputerowego dla dostępu
do Internetu, instalacja sprzętu komputerowego do systemów komputerowych, instalacja sprzętu komunikacyjnego,
instalacja systemów komputerowych, instalacja systemów
oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej,
instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja urządzeń do otwierania i zamykania drzwi, instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, instalacja urządzeń elektrycznych,
instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu,
instalacja urządzeń oświetleniowych, instalowanie alarmów
przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych,
instalowanie
bezprzewodowego
sprzętu
telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, instalowanie generatorów prądu, instalowanie i naprawa alarmów
przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa komputerów, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń
zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
komputerów, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie,
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych,
instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów
oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, instalowanie
linii telefonicznych, instalowanie linii transmisyjnych, instalowanie okablowania w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych, instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych,
instalowanie
oraz
naprawa
urządzeń
klimatyzacyjnych, instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, instalowanie sieci telekomunikacyjnych, instalowanie skomputeryzowanych systemów
informacyjnych, instalowanie sprzętu komputerowego, instalowanie stanowisk do przemówień konferencyjnych, instalowanie systemów komputerowych wykorzystujących
półprzewodnikowe obwody elektroniczne, instalowanie systemów komputerowych wykorzystujących półprzewodnikowe układy elektroniczne, instalowanie systemów kontroli
dostępu, instalowanie systemów telewizji kablowych, instalowanie systemów wykrywania pożarów, instalowanie urządzeń biurowych, instalowanie urządzeń do sieci danych, instalowanie urządzeń sieci komunikacyjnych, instalowanie
urządzeń zapobiegających kradzieżom, instalowanie wyposażenia budynków, konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych, konserwacja elektrycznych systemów handlowych, konserwacja i naprawa części i akcesoriów
budynków, konserwacja i naprawa dotyczące automatów
do zamykania drzwi, konserwacja i naprawa instalacji drzwi
automatycznych, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, konserwacja i naprawa sieci transmisji danych, konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa szlabanów automatycznych, konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, konserwacja i naprawa
wyposażenia budynków, konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja i naprawy maszyn, konserwacja i serwiso-
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wanie systemów alarmów przeciwpożarowych, konserwacja
i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, konserwacja
instalacji przemysłowych, konserwacja komputerów, konserwacja maszyn przemysłowych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja
sieci transmisji danych, konserwacja sprzętu komputerowego [hardware], konserwacja systemów elektronicznych lub
klimatyzacyjnych, konserwacja terminali do przetwarzania
danych, konserwacja urządzeń automatycznych, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja
urządzeń telekomunikacyjnych, modernizowanie sprzętu
komputerowego, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa
anten, montaż i naprawa anten satelitarnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż
instalacji przemysłowych, montaż rusztowań, nadzór budowlany, naprawa alarmów, naprawa alarmów przeciwpożarowych, naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, naprawa
i konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa
i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego do urządzeń
przetwarzających dane, naprawa i konserwacja urządzeń
multimedialnych, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji
energii, naprawa komputerów, naprawa lub konserwacja
alarmów przeciwpożarowych, naprawa lub konserwacja
elektrycznych urządzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa lub
konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do dystrybucji lub
kontroli energii, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
telekomunikacyjnych, naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń elektronicznych, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, naprawa maszyn przemysłowych, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych,
naprawa sprzętu elektrycznego, naprawa sprzętu komputerowego, naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa urządzeń oświetleniowych, naprawa
uszkodzonych komputerów, naprawy lub konserwacja komputerów, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, podziemne prace konstrukcyjne dotyczące okablowania, przygotowanie danego miejsca pod instalację sprzętu
komputerowego, renowacja instalacji elektrycznych, renowacja instalacji przemysłowych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich, serwis maszyn i urządzeń
produkcyjnych, serwis urządzeń elektronicznych, serwis
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, serwisowanie przewodów, serwisowanie sieci elektrycznych, udzielanie informacji budowlanych, udzielanie
informacji dotyczących naprawy lub konserwacji alarmów
przeciwpożarowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń do oświetlania, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją mechanicznych systemów parkingowych, udzielanie informacji
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, udzielanie
informacji związanych z instalacją maszyn, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją generatorów energii,
układanie i zakopywanie kabli, układanie kabli, układanie kabli naziemnych, układanie kabli w budynkach do przekazu
telekomunikacyjnego, układanie kabli ziemnych, układanie
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przewodów telekomunikacyjnych, budowlane w zakresie
stawiania budynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi doradcze dotyczące
instalacji sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze
w zakresie konserwacji budynków, usługi doradcze w zakresie instalacji komputerów, usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu
automatyki budynkowej, usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego,
usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów
zabezpieczających, usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, usługi instalacji komputerów, usługi instalacji maszyn, usługi konserwacji komputerów, usługi konserwacji maszyn, usługi konserwacyjne dla
zakładów przemysłowych, usługi konserwacyjne w zakresie
sprzętu komputerowego, usługi naprawcze w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, usługi naprawy komputerów, usługi układania przewodów elektrycznych, usługi
w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych,
usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi w zakresie
instalowania i konserwacji komputerów, usługi w zakresie instalowania alarmów, usługi w zakresie napraw przewodów,
usługi wykonawców instalacji elektrycznych, wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem elektrycznym, wynajem sprzętu budowlanego, wznoszenie prefabrykowanych
budynków i konstrukcji, 38 agencje informacyjne, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezpieczna poczta elektroniczna, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów,
bezprzewodowa elektroniczna transmisja faksymile, bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów głosowych,
bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych,
bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, bezprzewodowe usługi telefoniczne, bezprzewodowy transfer
danych za pośrednictwem protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], bezprzewodowy transfer danych przez Internet, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem
cyfrowej telefonii komórkowej, blokowanie połączeń telefonicznych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, cyfrowa transmisja głosu, doradztwo w dziedzinie
telekomunikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, dostarczanie
cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji,
dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie elektronicznych łączy
komunikacyjnych, dostarczanie i wynajem infrastruktury
i sprzętu telekomunikacyjnego, dostarczanie informacji komunikacyjnych, dostarczanie informacji o telekomunikacjach, dostarczanie informacji z książek telefonicznych w celu
umożliwienia połączeń telekomunikacyjnych, dostarczanie
informacji z książek telefonicznych dla abonentów, dostarczanie informacji z książek telefonicznych, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, dostarczanie raportów dotyczących łączności, dostarczanie wiadomości
drogą elektroniczną, dostarczanie wiadomości i danych
w drodze transmisji elektronicznej, dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie
wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych,
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dostarczenie urządzeń do odbioru radiowego i transmisji radiowej, dostęp do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu,
dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [ISP],
dzierżawa łączy telefonicznych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych dla dostępu do sieci komputerowych, dzierżawa
linii telekomunikacyjnych, dzierżawa lokalnych sieci komputerowych, dzierżawa megafonów, dzierżawa obwodów telefonicznych, dzierżawa pojemności satelitarnej, dzierżawa
sprzętu do przywoływania, elektroniczna transmisja danych
i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczna transmisja danych, elektroniczna transmisja wiadomości i danych, elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, elektroniczna transmisja danych i dokumentów
za pomocą terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, elektroniczna transmisja instrukcji, elektroniczna
transmisja wiadomości, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych,
elektroniczna transmisja wiadomości, danych i dokumentów,
elektroniczna wymiana danych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, elektroniczna
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych,
pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych,
elektroniczne przekazywanie wiadomości, elektroniczne
przesyłanie danych, elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych
i danych, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów
graﬁcznych i ilustracji przez światowa sieć komputerową,
elektroniczne tablice ogłoszeń, elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, elektryczna transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym
w ramach Internetu, emisja abonowanych programów telewizyjnych, emisja ﬁlmów za pośrednictwem Internetu, emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą [pay-perview], emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja
programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem
sieci kablowych lub bezprzewodowych, emisja programów
telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD]
i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja radiowa, emisja telewizyjna, emisja treści wideo, emitowanie ﬁlmów kinowych za pośrednictwem satelitów, emitowanie ﬁlmów
kinowych za pośrednictwem telewizji, emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, informacja o łączności,
informacja o telekomunikacji, interaktywne przesyłanie treści
wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi nadawania
programów i łączności, interaktywne usługi telekomunikacyjne, interaktywne usługi teletekstowe, interaktywne usługi
wideo tekstowe, komórkowe usługi radiotelefoniczne, komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą
kodów dostępu lub terminali, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, komputerowe przesyłanie
danych, komunikacja danych drogą radiową, komunikacja
drogą radiową, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów, [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, komunikacja pomiędzy komputerami,
komunikacja przez dalekopis, komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, komunikacja przez sieci
elektroniczne, komunikacja przez sieci światłowodowe, komunikacja przez telefony komórkowe, komunikacja przez
terminale komputerowe, komunikacja przez terminale kom-
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puterowe, poprzez transmisje cyfrową lub satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telegraﬁczna, komunikacja telewizyjna w celu zebrań, komunikacja w celu wymiany danych
w formie elektronicznej, komunikacja za pomocą fal elektromagnetycznych, komunikacja za pomocą środków elektronicznych, komunikacja za pomocą systemów poczty elektronicznej, komunikacja za pośrednictwem blogow online,
komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych
terminali komputerowych, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], komunikacja za pośrednictwem systemu interaktywnych odpowiedzi głosowych [IVR],
konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, łączność faksowa, łączność komputerowa do przesyłania informacji, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność przez
telefony komórkowe, łączność przez telegram, łączność telegraﬁczna, łączność za pomocą komputera, łączność za pomocą telefonii mobilnej, łączność za pomocą telefonii komórkowej, łączność za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej lub Internetu, lokalne i zamiejscowe usługi
telefoniczne, międzynarodowa transmisja danych, międzynarodowy transfer danych, międzystanowe usługi telefoniczne, mobilna komunikacja radiowa, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie cyfrowych treści audio, nadawanie dalekopisem, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji
ﬁnansowych przez radio, nadawanie informacji ﬁnansowych
przez satelitę, nadawanie informacji ﬁnansowych przez telewizję, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji,
nadawanie muzyki, nadawanie programów drogą radiową,
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną, nadawanie programów telewizyjnych
i radiowych, nadawanie programów w telewizji, nadawanie
programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem
Internetu, nadawanie programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów związanych z telezakupami,
nadawanie
symultaniczne
telewizji
za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, nadawanie telegramów,
nadawanie telewizji kablowej, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], obsługa chat
roomów, obsługa lokalnych sieci komputerowych, obsługa
sprzętu do emisji radiowej, odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, odbieranie i transmisja
wiadomości, odbiór programów telewizyjnych do dalszej
transmisji dla abonentów, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerowa lub bazami danych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, pakietowa transmisja danych i obrazów,
poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, podcasting, pomoc osobom trzecim w dostarczaniu usług komunikacyjnych telewizji kablowej, programy telewizyjne
(transmisja -), przekaz danych za pomocą telekomunikacji,
przekazywanie danych przez telefon, przekazywanie danych
za pomocą telekomunikacji, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie informacji za pomocą
środków elektronicznych, przekazywanie informacji za po-
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średnictwem telefonu, przekazywanie informacji drogą telewizyjną, przekazywanie informacji za pomocą radia, przekazywanie informacji za pomocą komputera, przekazywanie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych
oraz Internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, przekazywanie rozmów
telefonicznych, przekazywanie wiadomości za pomocą komputerów, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości
na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], przełączanie rozmów telefonicznych lub połączeń
telekomunikacyjnych, przesyłanie dalej wiadomości przez
telefon, przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obrazów za pomocą połączenia telefonicznego, przesyłanie danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przesyłanie danych za pośrednictwem
telekomunikacji, przesyłanie dokumentów faksem, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie faksów, przesyłanie informacji cyfrowych, przesyłanie informacji
drogą online, przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami, medycyną
i higieną, przesyłanie informacji przez dalekopisy, przesyłanie
informacji przez sieci bezprzewodowe lub kablowe, przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, przesyłanie informacji za pomocą dalekopisu, przez satelitę, przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie
informacji za pośrednictwem sieci krajowych i międzynarodowych, przesyłanie komunikatów o zagrożeniu dla podróżnych [za pośrednictwem środków elektronicznych] przesyłanie komunikatów o zagrożeniu [za pośrednictwem środków
elektronicznych], przesyłanie on-line kartek z życzeniami,
przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej,
przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakresie danych
związanych z pocztą elektroniczną], przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, przesyłanie tekstu za pomocą
ekranu telewizyjnego, przesyłanie telegramów, przesyłanie
[transmisja] wiadomości, przesyłanie treści audio-wizualnych
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie wiadomości, przesyłanie wiadomości za pomocą dalekopisu, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie
wiadomości za pomocą telefonu i faksu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu, przesyłanie wiadomości
za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie zakodowanych wiadomości i obrazów, przesyłanie zamówień
drogą elektroniczną, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną dla ﬂorystów, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną dla kwiaciarzy, przydzielanie dostępu do baz danych
w Internecie, przydzielanie dostępu do Internetu, przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, przydzielanie
dostępu do światowych sieci komputerowych, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, przydzielanie użytkownikom dostępu do Internetu, przywoływanie drogą radiową, radiotelefoniczne usługi
komunikacyjne, radiotelegraﬁczne usługi komunikacyjne, radiowa łączność ruchoma, radiowe usługi informacyjne, radiowe usługi przywoławcze, retransmisja obrazów za pomocą satelity, retransmisja programów telewizyjnych
za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, retransmisja wiadomości [elektroniczna], rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami te-
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lewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych
transmitowanych za pośrednictwem satelitów, satelitarna
transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej on-line, skomputeryzowane konsultacje w zakresie
książek telefonicznych, świadczenie centralnych usług rozdzielczych dla elektronicznych sieci łączności, świadczenie
usług komunikacyjnych poprzez wykorzystanie kart telefonicznych lub kart debetowych, świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, świadczenie usług łączności
on-line, świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń
i pokojów rozmów [chatroom], świadczenie usług poczty
elektronicznej [email], świadczenie usług poczty elektronicznej [e-mail], świadczenie usług w zakresie faksowania za pomocą poczty elektronicznej, świadczenie usług w zakresie
książek telefonicznych, świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, świadczenie usług w zakresie prywatnych radioodbiorników przenośnych, telefonia
bezprzewodowa, telefonia komórkowa, łączność za pomocą
telefonii komórkowej, telefoniczne usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych, telegraﬁczne usługi, łączność za pomocą telegramów, przesyłanie telegramów, telekomunikacja, telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja informacyjna (w tym
strony internetowe), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telekomunikacyjne usługi dostępowe, telekonferencje, telekonferencje audio, przesyłanie telekopii, teleksowe usługi
biurowe, telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, telematyczna transmisja danych
i przekaz plików, telematyczne wysyłanie informacji, teletransmisja radiowo drogą kablową, telewizja kablowa nadająca
informacje, transmisja programów telewizyjnych, transfer cyfrowy danych, transfer danych drogą radiową, transfer informacji drogą radiową, transfer informacji za pośrednictwem
telefonu, transfer strumieniowy danych, transmisja audio,
transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja danych, transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, transmisja danych
drogą kablową, transmisja danych, dźwięków i obrazów
za pośrednictwem satelitów, transmisja danych i informacji
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, transmisja danych i nadawanie danych, transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja danych
na rzecz osób trzecich, transmisja danych przez dalekopis,
transmisja danych przez Internet, transmisja danych przez
komputery, transmisja danych przez mikrofale, transmisja danych przez pagery radiowe, transmisja danych przez radio,
transmisja danych przez telefaks, transmisja danych przez
wiązkę laserową, transmisja danych, wiadomości i informacji,
transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu, transmisja danych wspomagana komputerowo, transmisja danych za pomocą środków elektronicznych, transmisja danych
za pomocą satelitów komunikacyjnych, transmisja danych
za pomocą urządzeń audiowizualnych, transmisja danych
za pośrednictwem poczty elektronicznej, transmisja danych
za pośrednictwem linii ISDN, transmisja danych za pośrednictwem satelity, transmisja depesz przez środki elektroniczne, transmisja dźwięków przez satelitę, transmisja dźwiękowa
za pośrednictwem satelity, transmisja dźwięku i obrazu drogą satelitarną, transmisja dźwięku przez satelitę, transmisja
dźwięku przez środki elektroniczne, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja elektroniczna
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komunikatów pisemnych, transmisja ﬁlmów wideo, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu,
transmisja i odbiór radiowy, transmisja i odbiór [transmisja]
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja i odbiór wiadomości za pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych, transmisja informacji
do celów biznesowych, transmisja informacji do celów domowych, transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja informacji pomiędzy
komputerami a stacjami roboczymi, transmisja informacji
poprzez kody telematyczne, transmisja informacji poprzez
systemy komunikacji wideo, transmisja informacji przez komputery przyłączone do tej samej sieci telematycznej, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem optycznych sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem transferu
danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja informacji za pomocą dalekopisu, transmisja informacji związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyna i higiena,
transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników programowych, transmisja komunikatów pisemnych w postaci
telegramów, transmisja krótkich wiadomości, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki
i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja materiałów wideo,
ﬁlmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych
przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, transmisja nadawcza za pomocą satelity,
transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja plików cyfrowych, transmisja plików
danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja plików
danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji
strumieniowej przez światową sieć komputerową, transmisja
podkastów, transmisja programów drogą kablową, transmisja programów drogą kablową i satelitarną, transmisja programów drogą satelitarną, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych drogą kablową, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja przewodowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja radiowa informacji i innych programów, transmisja satelitarna, transmisja
satelitarna dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja skomputeryzowanych danych za pomocą radia, transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową, transmisja
skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, transmisja
strumieniowa danych, transmisja strumieniowa materiałów
audio i wideo w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów wideo w Internecie, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, transmisja sygnałów zawierających dźwięk,
obraz i dane, transmisja sygnału dla handlu elektronicznego
za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych, transmisja telegramów, transmisja
telewizji kablowych, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem satelity, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem linii ISDN, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych, transmisja treści
generowanych przez użytkownika za pośrednictwem Inter-
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netu, transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisja treści wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja wiadomości i aktualności, transmisja wiadomości i obrazów, transmisja
wiadomości przez telefaks, transmisja wiadomości za pomocą telegramu, transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych, transmisja wiadomości za pomocą
teleksu, transmisja wideo na żądanie, transmisja wizji za pomocą satelity, transmisja za pośrednictwem teleksu, transmisja zaszyfrowanych komunikatów, transmisje audycji telewizyjnych, transmisje na żywo dostępne przez strony główne
w Internecie [kamery internetowe], transmisje radiowe i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych, transmisje
telewizyjne, udostępnianie czasu antenowego do celów komunikacyjnych, udostępnianie elektronicznych połączeń
wideo, udostępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych,
udostępnianie forów internetowych online, udostępnianie
informacji na temat komunikacji medialnej, udostępnianie
instalacji telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych do celów edukacyjnych, udostępnianie
instalacji telekonferencyjnych do celów edukacyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie komputerowej bazy danych, udostępnianie łączności radiowej, udostępnianie łączności za pośrednictwem transmisji
telewizyjnej, udostępnianie linii do czatów przy wykorzystaniu Internetu, udostępnianie linii telefonicznych typu callstream [jedna linia umożliwiająca kilka rozmów jednocześnie], udostępnianie obiektów i sprzętu do wideokonferencji,
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
udostępnianie on-line list listserv do przesyłania wiadomości
między użytkownikami komputerów, udostępnianie online
elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania
wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między
użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych,
udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu
przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie
pokojów rozmów [chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy
użytkownikami, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, udostępnianie sprzętu do nadawania sygnału telewizyjnego poza studiem, udostępnianie sprzętu do nadawania drogą radiową poza
studiem, udostępnianie sprzętu do wideokonferencji, udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych,
udostępnianie urządzeń do transmisji i odbioru drogą radiową, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany
danych elektronicznych, udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą radiową, udostępnianie urządzeń łącznościowych za pomocą satelitów radiowych, udostępnianie
urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych,
udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą kablową,
udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających
wymianę danych drogą elektroniczną, udostępnianie usług
czatu głosowego, udostępnianie usług wirtualnej sieci prywatnej [VPN], udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów porozumiewanie się
w czasie rzeczywistym, udzielanie dostępu do globalnej
komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom,
udzielanie dostępu do telewizji internetowej, udzielanie informacji dotyczących telekomunikacji, udzielanie informacji
o emisji radiowej, udzielanie informacji o nadawaniu telewizji
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kablowej, udzielanie informacji w zakresie komunikacji,
udzielanie informacji związanych z komunikacją bezprzewodową, udzielanie telewizyjnych informacji związanych z radiotelefonami, umożliwianie dostępu osobom trzecim do infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwianie dostępu
użytkownikom do globalnej sieci komputerowej, umożliwianie łączności telegraﬁcznej, usługa łączności elektronicznej
za pomocą komputera, usługi agencji prasowej [komunikacja], usługi agencji prasowych, usługi agencji prasowych
w zakresie transmisji elektronicznej, usługi agencji prasowych [przesyłanie wiadomości], usługi agencji prasowych
w zakresie telekomunikacji, usługi automatycznego odbierania telefonu, usługi bezpiecznej transmisji danych, dźwięków
i obrazów, usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości cyfrowych, usługi bezprzewodowej poczty głosowej,
usługi bezprzewodowych central PBX, usługi centrali abonenckiej, usługi centrali telefonicznych, usługi charytatywne,
mianowicie usługi telekomunikacyjne, usługi chat roomów,
usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo, usługi doradcze dotyczące sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, usługi doradcze i konsultacyjne związane z łącznością bezprzewodową i sprzętem
do łączności bezprzewodowej, usługi doradztwa w dziedzinie łączności elektronicznej, usługi dostarczania wiadomości
elektronicznych, usługi dostawców Internetu (ISP), usługi dostawców usług internetowych (ISP), usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej, usługi dostępu do telekomunikacji, usługi dotyczące
bramek telekomunikacyjnych, usługi elektronicznej agencji
prasowej, usługi elektronicznej skrzynki pocztowej, usługi
elektronicznej transmisji danych, usługi elektronicznej transmisji głosu, usługi elektronicznej transmisji instrukcji, usługi
elektronicznej wymiany danych, usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, usługi emisji satelitarnej w zakresie wydarzeń sportowych, usługi emisji satelitarnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi emisji satelitarnej w zakresie
rozrywki, usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi emisyjne w zakresie telewizji
opartej na protokole internetowym (IPTV), usługi faksowe,
usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi
informacyjne dotyczące nadawania programów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług telekomunikacyjnych, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi komunikacji audio, usługi komunikacji
bezprzewodowej, usługi komunikacji interaktywnej za pośrednictwem komputerów, usługi komunikacji komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, usługi komunikacji
między bankami danych, usługi komunikacji przez płatne telefony, usługi komunikacji radiowej, telefonicznej i telegraﬁcznej, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników
biznesowych, usługi komunikacji telefonicznej świadczone:
w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej,
usługi komunikacji telegramowej, usługi komunikacji telematycznej, usługi komunikacyjne do elektronicznej transmisji głosu, usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna
transmisja danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami
komputerów, usługi komunikacyjne między komputerami
dla branży piwowarskiej, usługi komunikacyjne przez dalekopisy, usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną,
usługi komunikacyjne świadczone za pomocą telefaksu,
usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji
za pomocą środków elektronicznych, usługi komunikacyjne
w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi komuni-
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kacyjne w zakresie telefonii zamiejscowej, usługi komunikacyjne w zakresie wideokonferencji, usługi komunikacyjne
w zakresie dostępu do baz danych, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi komunikacyjne za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi
konferencji sieciowych, usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, usługi konsultacyjne w dziedzinie elektronicznej komunikacji, usługi kontrolowania rozmów telefonicznych, usługi krótkich wiadomości tekstowych [SMS],
usługi łączności, usługi łączności audiowizualnej, usługi łączności cyfrowej, usługi łączności elektronicznej do transmisji
za pośrednictwem kabli, usługi łączności elektronicznej dla
banków, usługi łączności elektronicznej do transmisji za pośrednictwem anten, usługi łączności elektronicznej, usługi
łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji ﬁnansowych, usługi łączności elektronicznej związane
z autoryzacją kart kredytowych, usługi łączności elektronicznej dla instytucji ﬁnansowych, usługi łączności i transmisji
za pomocą telefaksu, usługi łączności kablowej, usługi łączności komputerowej, usługi łączności między komputerami,
usługi łączności on-line, usługi łączności radiowej, usługi
łączności satelitarnej, usługi łączności skomputeryzowanej,
usługi łączności świadczone w Internecie, usługi łączności
telefonii komórkowej, usługi łączności telefonicznej w samochodach, usługi łączności telegraﬁcznej, usługi łączności poprzez telegramy, usługi łączności umożliwiające przesyłanie
informacji, usługi łączności w zakresie dostarczania wiadomości o nagłych wypadkach usługi łączności w zakresie
elektronicznej transmisji danych, usługi łącznościowe wykorzystujące częstotliwość radiową, usługi nadawania drogą
kablową i satelitarną, usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia, usługi nadawania programów telewizji kablowej
i telewizji, usługi nadawania programów telewizyjnych, usługi nadawcze, usługi nagrywania rozmów telefonicznych,
usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości elektronicznych, usługi on-line, mianowicie przesyłanie wiadomości, usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych
sieci przesyłu danych, usługi poczty elektronicznej dotyczące danych i głosu, usługi poczty elektronicznej dotyczące
danych, usługi poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, usługi poczty elektronicznej, usługi poczty elektronicznej i transmisji faksów, usługi poczty głosowej, usługi pokojów rozmów (chatroom) dla serwisów społecznościowych,
usługi połączeń internetowych dla klientów indywidualnych
i jednostek gospodarczych, usługi prowadzenia konferencji
telefonicznych, usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi przekazu satelitarnego, usługi przekierowywania rozmów telefonicznych, usługi przesyłania danych
dostępne za pomocą kodu dostępu, usługi przesyłania danych komputerowych, usługi przesyłania danych dostępne
za pomocą hasła, usługi przesyłania danych, usługi przesyłania głosu, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, usługi
przesyłania wiadomości online, usługi przesyłania wiadomości, usługi przesyłania wiadomości teleksowych, usługi przesyłania wiadomości głosowych przez telefon, usługi przesyłania zdjęć, usługi przesyłu danych, usługi przywoławcze,
usługi przywoławcze przez telefon, usługi przywoławcze radiowe/telefoniczne, usługi przywoławcze [radio, telefon lub
inne środki łączności elektronicznej], usługi radiokomunikacji szerokopasmowej, usługi radiokomunikacji wąskopasmowej, usługi radiowej telefonii komórkowej, usługi radiowo-telefaksowe, usługi sieci komunikacji radiowej, usługi sieci
radiowo-telefonicznych na morzu, usługi sieci telekomunikacyjnych, usługi sieci z ofertą usług dodatkowych (VAN) [komunikacja], usługi świadczone przez dostawców Internetu,
usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telefaksowe,
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usługi telefoniczne, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne,
usługi telefonii i telefonii mobilnej, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii komputerowej, usługi telegraﬁczne, usługi telefonii międzynarodowej, usługi telegrafu taśmowego
albo dalekopisu drukującego bieżące informacje, usługi telekomunikacji pomiędzy powietrzem a ziemią, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomunikacji za pośrednictwem stałego łącza, usługi telekomunikacyjne, usługi
telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych sieci komórkowych, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi telekomunikacyjne, mianowicie przechwytywanie niechcianych rozmów telefonicznych
od telemarketerów i zapobieganie im, usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi telekomunikacyjne dla pasażerów samolotów, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne w zakresie zapewniania dostępu do komputerowych baz danych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy
sieciami komputerowymi, usługi telekomunikacyjne związane z transmisją informacji faksem, usługi telekomunikacyjne
w zakresie składu tekstu, usługi telekomunikacyjne, mianowicie świadczenie usług dotyczących sieci światłowodowej,
usługi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi ISND [sieci cyfrowej usług
zintegrowanych], usługi telekomunikacyjne do pozyskiwania
informacji z banków danych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami ﬁnansowymi, usługi telekomunikacyjne
za pośrednictwem satelity, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi komunikacji osobistej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych,
usługi
telekomunikacyjne
świadczone
za pośrednictwem sieci światłowodowych, bezprzewodowych i kablowych, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych
mediach, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet, usługi telekomunikacyjne sieci cyfrowej, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi telematyczne, usługi telematyczne dostępne poprzez hasło,
usługi telematyczne [transmisja danych], usługi telewizji kablowej, usługi transmisji audiowizualnej, usługi transmisji cyfrowej, usługi transmisji danych, usługi transmisji danych pomiędzy systemami komputerowymi połączonymi w sieć,
usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji drogą satelitarną i kablową, usługi transmisji
elektronicznej i telekomunikacyjnej, usługi transmisji faksów,
usługi transmisji głosu i danych, usługi transmisji kablowej,
usługi transmisji komputerowej, usługi transmisji programów
telewizyjnych za opłatą (pay per view), usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, usługi
transmisji wideo, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi
transmisyjne, usługi transmisyjne w sieci www (webcasting),
usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej,
usługi w zakresie bezprzewodowej poczty faksowej, usługi
w zakresie elektronicznej transmisji głosu, usługi w zakresie
elektronicznego przesyłania dokumentów, usługi w zakresie
elektronicznej transmisji obrazów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji wiadomości, usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, usługi w zakresie elektronicznej
transmisji, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych,
usługi w zakresie komórkowych sieci telekomunikacyjnych,
usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, usługi w zakresie
komunikacji interaktywnej, usługi w zakresie łączności ruchomej, usługi w zakresie odtwarzania wiadomości głosowych, usługi w zakresie podziału czasu w korzystaniu z aparatury łącznościowej, usługi w zakresie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie połączeń wzajemnych banków
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danych, usługi w zakresie przechowywania wiadomości głosowych, usługi w zakresie przekazywania wiadomości, usługi
w zakresie przekierowywania do stron internetowych, usługi
w zakresie przesyłania wiadomości wideo, usługi w zakresie
przesyłania elektronicznych wiadomości głosowych, usługi
w zakresie przesyłania i odbioru faksów, usługi w zakresie
przesyłania wiadomości przez telefon, usługi w zakresie rozmów międzymiastowych i międzynarodowych, usługi w zakresie telefonii internetowej, usługi w zakresie telekonferencji
i wideokonferencji, usługi w zakresie transmisji danych przez
sieci telematyczne, usługi w zakresie transmisji typu narrowcasting [audiowizualny przekaz kierunkowy], usługi w zakresie transmisji i odbioru danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, usługi w zakresie transmisji danych o dużej
prędkości dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie transmisji informacji za pośrednictwem sieci cyfrowych, usługi w zakresie wiadomości głosowych, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi wiadomości tekstowych,
usługi w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowania wiadomości elektronicznych, usługi wideokomunikacyjne, usługi wideokonferencji, usługi wideotekstowe, usługi wideotelefoniczne, usługi wybierana numeru za pomocą głosu,
usługi wypożyczania telefonów, usługi wysyłania wiadomości multimedialnych [MMS], usługi wysyłania wideo, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi,
usługi związane z przesyłaniem poczty elektronicznej, usługi
związane z taśmami wyświetlającymi tekst, użytkowanie anten odbiorników naziemno-satelitarnych, użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, użytkowanie kablowych
sieci telewizyjnych, użytkowanie przekaźników telewizyjnych
typu ziemia-satelita, użytkowanie satelitów telekomunikacyjnych, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, użytkowanie
systemów komunikacji komórkowej, użytkowanie systemów
komunikacji opartych na częstotliwości radiowej, użytkowanie systemów łączności elektronicznej, użytkowanie systemów przywoławczych, użytkowanie systemów telewizji kablowej, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych,
użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych,
użytkowanie urządzeń do transmisji, wewnątrzstanowe usługi telefoniczne, wiadomości elektroniczne, wideokonferencje, wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez
wysyłanie wiadomości tekstowych, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych i obrazów, wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów,
wspomagane komputerowo przesyłanie obrazów, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości, wymiana danych elektronicznych, wymiana wiadomości za pomocą
transmisji komputerowej, wynajem aparatury nadawczej
do emisji poza studiem, wynajem aparatury sygnalizacyjnej,
wynajem automatycznych sekretarek, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych, wynajem czasu dostępu
do serwera baz danych, wynajem czasu emisji za pośrednictwem satelity, wynajem dekoderów sygnału, wynajem dekoderów sygnału [do użytku w komunikacji], wynajem konwerterów częstotliwości [do użytku w komunikacji], wynajem
modemów, wynajem odbiorczych anten satelitarnych, wynajem pagerów radiowych, wynajem skrzynek poczty elektronicznej, wynajem sprzętu do łączności radiowej, wynajem
sprzętu do telewizji kablowej, wynajem sprzętu do transmisji
obrazów, wynajem sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych,
wynajem sprzętu do transmisji informacji, wynajem sprzętu
komunikacji komórkowej, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem systemów łączności bezprzewodowej,
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wynajem systemów transmisji sygnałów mikrofalowych, wynajem telefaksów, wynajem urządzeń do dostarczania wiadomości, wynajem urządzeń do transmisji radiowej, wynajem urządzeń do przechowywaniu wiadomości, wynajem
urządzeń i przyrządów do teleprzetwarzania, wynajem urządzeń radionadawczych, wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, wynajmowanie czasu dostępu do światowych sieci komputerowych, wypożyczanie aparatury i instalacji telekomunikacyjnych, wypożyczanie aparatury komunikacyjnej, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej,
wypożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie faksów,
wypożyczanie kanałów łącznościowych, wypożyczanie
komputerowych urządzeń i przyrządów łącznościowych,
wypożyczanie megafonów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie obiektów i sprzętu do emisji radiowej i telewizyjnej, wypożyczanie przyrządów łącznościowych, wypożyczanie radiotelefonów, wypożyczanie sprzętu do nadawania
telewizji, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komunikacyjnych,
wypożyczanie sprzętu nadawczego, wypożyczanie sprzętu
radiowego, wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego,
w tym telefonów i urządzeń faksujących, wypożyczanie systemów komunikacyjnych, wypożyczanie telefaksowych aparatów nadawczo-odbiorczych, wypożyczanie telefonów,
wypożyczanie telefonów komórkowych, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie urządzeń do nadawania sygnałów wideo, wypożyczanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego łączność z sieciami, wypożyczanie urządzeń komunikacyjnych,
wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów
dźwiękowych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego,
wysyłanie i odbieranie elektronicznych wiadomości, wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, wzajemna
komunikacja komputerowa, zapewnianie dostępu do baz
danych, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach
komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych online, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego
wglądu, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznej
sieci on-line w celu wyszukiwania danych, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych, zapewnianie dostępu do elektronicznych
sieci przesyłu danych, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie
dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych
w Internecie, zapewnianie dostępu do forów internetowych,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
zapewnianie dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu
do Internetu dla osób trzecich, zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci danych, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu
do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], zapewnianie dostępu do informacji
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do Internetu i innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie dostępu
do kanałów telekomunikacyjnych w zakresie usług telezakupów, zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych,
zapewnianie dostępu do platform w Internecie, zapewnianie
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dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, zapewnianie dostępu do portalu
do współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu
do portali w Internecie, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, zapewnianie dostępu
do portalu internetowego obejmującego programy wideo
na życzenie, zapewnianie dostępu do sieci komputerowych
i do Internetu, zapewnianie dostępu do sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych,
zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie dostępu
do stron MP3 w Internecie, zapewnianie dostępu do stron
w elektronicznej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu
do stron internetowych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do światowej komputerowej
sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do światowej sieci
komputerowej w celu przesyłania i rozpowszechniania informacji, zapewnianie dostępu do światowych sieci komputerowych i innych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu
do światowej sieci informatycznej, zapewnianie dostępu
do telewizji za pośrednictwem dekoderów, zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, zapewnianie dostępu do usług przechowywania danych telekomunikacyjnych,
zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi
i zwykłymi, zapewnianie dostępu komputerowego do sieci
telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu o dużej prędkości do sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń
z komputerowymi bazami danych i z Internetem, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do ﬁlmów i programów
telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie online, zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego do treści audio za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów telewizyjnych dostarczanych za pośrednictwem
usługi na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu użytkownikom do programów komputerowych w sieciach danych, zapewnianie dostępu użytkownikom
do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierających
informacje na szeroki wachlarz tematów, zapewnianie dostępu wielostanowiskowego do globalnych komputerowych
sieci informacyjnych do transferu i rozpowszechniania szerokiego zakresu informacji, zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych, zapewnianie elektronicznych łączy danych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu
do sieci komputerowych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie
instalacji telekonferencyjnych, zapewnianie komunikacji
między komputerami, zapewnianie łączności przez telefon,
zapewnianie pojemności satelitarnej [usługi telekomunikacyjne], zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem w kawiarniach, zapewnianie połączeń
telekomunikacyjnych z Internetem, zapewnianie połączeń
telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub
baz danych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych
do telefonicznych linii chatów, zapewnianie usług w zakresie
łączności za pośrednictwem przekazywania ramek [frame
relay] do transferu danych, zapewnianie użytkownikom do-
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stępu do Internetu, zapewnianie użytkownikom dostępu
do wyszukiwarek, zapewnianie użytkownikom dostępu
do informacji w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, zapewnienie użytkownikom
dostępu do portali w Internecie, zapewnianie wielu użytkownikom wdzwanianego i wydzielonego dostępu do Internetu, zapewnianie wielu użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, zdalne transmitowanie danych
drogą telekomunikacyjną, zdalne transmitowanie sygnałów
dźwiękowych drogą telekomunikacyjną, 45 doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo związane z licencjonowaniem
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane
z rejestracją nazw domen, licencjonowanie oprogramowania komputerowego jako usługi prawne, licencjonowanie
własności intelektualnej, monitoring systemów bezpieczeństwa, licencjonowanie programów komputerowych, usługi
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi w zakresie monitorowania alarmów, usługi w zakresie ochrony,
usługi w zakresie rejestracji nazw domen, usługi w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, licencjonowanie własności intelektualnej, wypożyczanie alarmów
przeciwpożarowych, zarządzanie prawami autorskimi.
(210)
(731)

463094
(220) 2016 10 25
NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) GRUPA NOMAX

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 16 folie do pakowania artykułów żywnościowych, 18 oploty i osłonki dla przemysłu spożywczego, w tym
do wyrobów wędliniarskich i serów, wykonane z tworzyw
sztucznych i syntetycznych, siatki dla przemysłu spożywczego, w tym do wyrobów mięsnych, wędliniarskich i serów,
wykonane ze sznurka z włókien naturalnych i syntetycznych,
siatki elastyczne i nieelastyczne stosowane w przemyśle
spożywczym, naturalne osłonki na wędliny wykonane z jelit,
naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, syntetyczne osłonki
do kiełbas, osłonki tekstylne do wyrobów wędliniarskich i serów z włókien naturalnych jak i syntetycznych- powlekane,
laminowane, z przyprawami i bez przypraw.
(210)
(731)
(540)

463098
(220) 2016 10 25
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU,
Poznań
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(531) 18.02.01, 24.01.13, 24.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 jednorazowe produkty papierowe, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały ﬁltracyjne z papieru, materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, aﬁsze, plakaty z papieru lub kartonu, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe papierowe, chorągiewki papierowe, chusteczki
celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki papierowe
do użytku kosmetycznego, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, maty papierowe, papier chłonny, papier higieniczny, transparenty z papieru, książki, aﬁsze,
plakaty, agendy, almanachy [roczniki], aplikacje w postaci kalkomanii, arkusze informacyjne, arkusze wyników, arkusze
z nutami w formie drukowanej, arkusze znaczków pamiątkowych, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe z papieru, bilety, bilety wstępu, biuletyny [materiały
drukowane], biuletyny informacyjne, bloczki do zapisywania
wyników, czasopisma z plakatami, czasopisma o tematyce
ogólnej, czasopisma prawnicze, czasopisma komputerowe,
czasopisma muzyczne, czasopisma branżowe, czasopisma
[periodyki], broszury drukowane, drukowane karty odpowiedzi, drukowane karty informacyjne, drukowane arkusze informacyjne, drukowane ankiety, druki handlowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane wykresy, drukowane
raporty z badań, drukowane raporty konsumenta, drukowane programy zajęć, drukowane notatki z seminariów, drukowane nagrody, drukowane materiały piśmienne, drukowane
materiały szkoleniowe, drukowane materiały ilustracyjne,
drukowane materiały dydaktyczne, drukowane komunikaty
prasowe, drukowane karty okolicznościowe z zapisanymi informacjami elektronicznymi, gazety, fotograﬁe oprawione
i nieoprawione, formularze rachunkowe, formularze czyste,
formularze [blankiety, druki], ﬁszki, etykiety adresowe, drukowany materiał promocyjny, kalendarze drukowane, kartki
z życzeniami, kartki z podziękowaniami, kartki świąteczne,
krzyżówki, komunikaty prasowe [materiały drukowane], komiksy, katalogi, karty wyników, karty z pytaniami, karty pocztowe, karty okolicznościowe, monograﬁe, medyczne czasopisma fachowe, materiały drukowane w postaci próbek
kolorów, materiały drukowane do celów instruktażowych,
mapy drogowe, listy informacyjne, kupony, księgi gości,
książki do podpisu, książeczki do kolorowania, oprawione
plakaty, organizery osobiste, okolicznościowe znaczki pocztowe, naklejki [kalkomanie], nalepki na zderzaki pojazdów,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], programy komputerowe w formie drukowanej, programy imprez, poradniki strategiczne do gier w karty, podręczniki użytkownika do sprzętu komputerowego, podręczniki pomocnicze do nauki,
podręczniki instruktażowe do celów nauczania, plany, spisy,
rękopisy książek, roczniki [publikacje drukowane], reprodukcje obrazów, reklamy drukowane, publikacje promocyjne,
publikacje edukacyjne, prospekty, ulotki instrukcyjne, ulotki
farmaceutyczne, ulotki drukowane, teczki konferencyjne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, szkice, sprawozdania drukowane, zeszyty ćwiczeń z naklejkami, zbiory orzeczeń sądowych, zaproszenia, zawiadomienia [artykuły
papiernicze], wizytówki, ulotki reklamowe, maszyny biurowe,
materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, artykuły biurowe, artykuły papiernicze do pisania, etui na przybory do pisania, dzienniki pokładowe, czyste dzienniki, czyste papierowe zeszyty, kartki do notowania,
etykiety z tworzyw sztucznych, kątowniki kreślarskie, karty
rejestracyjne, karty z nazwiskami, karty indeksowe [artykuły
papiernicze], karty czyste, kartoteki, materiały piśmienne, linijki, krzywiki, okładki na akta, okładki na agendy, notesy, no-
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tatniki, organizery na biurko, pieczęcie opłatkowe, pieczątki
pamiątkowe [plomby], pojemniki na akta, segregatory
na przepisy, segregatory ringowe, segregatory do prezentowania, segregatory, rozszywacze, rejestry do kartotek, rejestry, księgi główne [książki], teczki papierowe, 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, badania rynkowe, agencje informacji handlowej, aktualizacja informacji dotyczących
działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych,
analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą,
analiza zarządzania w biznesie, analizy funkcjonowania ﬁrm,
analizy gospodarcze, analizy kosztów i korzyści, badania biznesowe, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie
analizy biznesowej, pisanie opracowań dotyczących badań
w zakresie działalności gospodarczej, ocena możliwości
w zakresie działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, dostarczanie informacji handlowych świadczenie usług
w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, sporządzanie raportów handlowych, statystyczne badania rynkowe, udostępnianie analiz sprzedaży, sporządzanie ankiet
biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych,
rozpowszechnianie informacji biznesowych, raporty i badania rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk
w organizacji działalności gospodarczej), usługi informacyjne
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacji handlowej w zakresie wina, usług
outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udostępnianie
katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w, Internecie, udostępnianie katalogów informacji biznesowych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie skomputeryzowanych
informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów
społecznościowych, udostępnianie informacji dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania,
udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem, Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, wyceny handlowe,
wyceny dotyczące spraw handlowych, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie statystycznych informacji biznesowych, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi
w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez
dostęp do komputerowych baz danych, usługi w zakresie
analizy cen, usługi przeglądu prasy, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, usługi biurowe, wynajem maszyn
biurowych, administracja biznesowa w zakresie transportu
i dostaw, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie
w zakresie oceny przedsiębiorstw, doradztwo i zarządzanie
biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej,
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planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć
oraz dla przedsiębiorstw, organizowanie prezentacji osób
w celach biznesowych, negocjowanie transakcji handlowych
w zakresie działalności artystycznej, obsługa administracyjna
ﬁrm na zlecenie, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich,
nabywanie przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem
dla ﬁrm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu
na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu
korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu, pomoc przy prowadzeniu franszyz, planowanie sukcesji w ﬁrmach świadczenie
usług badań rynkowych, usługi administrowania lotniskami,
sporządzanie raportów ekonomicznych, rozwój systemów
zarządzania szpitalami, skomputeryzowane zarządzanie biurem, prowadzenie rejestrów ﬁrm, prowadzenie rejestrów ﬁrm
[dla osób trzecich], prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie czynności biurowych, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi menedżerskie dla sportowców,
usługi biur biznesowych, zarządzanie mieszkaniami, zarządzanie liniami lotniczymi, zarządzanie hotelami, zarządzanie
działalnością handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii biznesowych, zarządzanie szpitalami,
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public
relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, kompilacja reklam, kampanie marketingowe, informacja marketingowa, marketing imprez i wydarzeń, marketing ﬁnansowy, pośrednictwo w zakresie reklamy, planowanie strategii marketingowych, pomoc
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, ogłoszenia drobne,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz
innych, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług
na rzecz innych, promocja sprzedaży, projektowanie ulotek
reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych,
produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych,
produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja
ﬁlmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych,
przygotowywanie reklam, przygotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie towa-
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rów i usług osób trzecich, promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie
portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama i marketing, reklama biznesowych
stron internetowych, umieszczanie reklam, usługi agencji
marketingowych, testowanie marki, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe i telewizyjne, reklama związana z transportem i dostawą, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, reklamy on-line, usługi reklamowe dla architektów,
usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi promocyjne
dotyczące gry w baseball, usługi merchandisingu, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi marketingowe, usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, usługi agencji modelek
i modeli, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej
on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe,
w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących
akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe
w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dotyczące gazet,
usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe dotyczące inwestycji ﬁnansowych, usługi reklamowe dotyczące
nieruchomości, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi
w zakresie promocji, usługi w zakresie opracowania graﬁcznego do celów reklamowych, usługi reklamy graﬁcznej, usługi reklamy prasowej, usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości
społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi
reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, wydawanie ulotek reklamowych, wynajmowanie
wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych,
usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie
tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki,
41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, usługi wydawnicze i reporterskie, nauczanie i szkolenia, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograﬁczne, sport i ﬁtness, usługi biblioteczne,
biura rezerwacji biletów koncertowych, centra rozrywki, degustacje win [usługi rozrywkowe], didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, dystrybucja ﬁlmów, dziecińce zwierzęce, elektroniczne usługi biblioteczne mające
na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub
wideo, fankluby, fotoreportaże, goszczenie lig fantasy sports,
imprezy kulturalne, imprezy taneczne, obsługa salonów gier
[sale], obsługa ogrodów botanicznych, obsługa ogrodów
zoologicznych, obsługa kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, obozy letnie [rozrywka i edukacja], nauczanie indywi-
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dualne, malowanie portretów, kina, komponowanie muzyki
dla osób trzecich, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne
za pośrednictwem radia, kabarety i dyskoteki, kabarety, informacja o rekreacji, informacje dotyczące działalności kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, organizowanie
festiwali związanych z muzyką jazzową, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych,
organizowanie festiwali, organizowanie fanklubów, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizacja widowisk,
organizowanie balów, organizacja webinariów, organizacja
przyjęć, organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne
imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, oceanaria [rekreacja], ogrody udostępniane publicznie, odgrywanie roli clowna, organizacja i prowadzenie
balów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja konkursów muzycznych, organizacja konkursów
w dziedzinie rozrywki przez telefon, organizowanie konkursów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie
imprez muzycznych, organizowanie imprez rekreacyjnych,
organizowanie gal, organizowanie uroczystości, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie widowisk historycznych w plenerze, organizowanie rozrywki wizualnej, organizowanie rozrywki, organizowanie produkcji teatralnych,
organizowanie konkursów piękności, organizowanie pokazów lotniczych, organizowanie pokazów psów, organizowanie pokazów tanecznych, organizowanie pokazów w celach
rozrywkowych, organizowanie pokazów łyżwiarskich
na żywo dla publiczności, organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, pokazy rodeo, pokazy konne, pokazy laserów
[rozrywka], pokazy baletowe, pokazy ﬁlmów kinowych, planowanie widowisk, pisanie piosenek, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, produkcja programów dokumentalnych,
produkcja pokazów łyżwiarstwa, produkcja kabaretów, prezentacja recitali, prezentacja ﬁlmów, pokazy zwierząt, pokazy
sztucznych ogni, pokazy tańca mężczyzn, pokazy tańca
na żywo, pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych, przedszkola, przedstawienia teatralne, przedstawienie operowe, przedstawienia objazdowe stanowiące usługi
rozrywkowe, przedstawienia cyrkowe, przedstawienia muzyczne, przedstawienia baletowe, prowadzenie muzeów,
produkcja widowisk, produkcja sztuk, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja programów telewizyjnych na żywo
do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, produkcja przedstawień muzycznych, produkcja przedstawień na żywo, produkcja przedstawień teatralnych, reżyserowanie lub
wystawianie sztuk, rezerwowanie miejsc na pokazy, rezerwacje koncertów, radiowe programy rozrywkowe, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, przygotowywanie napisów
do ﬁlmów, przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych,
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, przygotowywanie efektów
specjalnych w celach rozrywkowych, rozrywka w postaci
koncertów, rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, rozrywka w postaci gier w koszykówkę, rozrywka teatralna, rozrywka ﬁlmowa, rozrywka interaktywna, rozrywka interaktywna on-line, reżyserowanie sztuk, rozrywka (informacja o -),
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rozrywka z udziałem muzyki, teleturnieje śpiew chórów gospel, studia tańca, studia ﬁlmowe, udostępnianie muzyki cyfrowej z, Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron, MP3, udostępnianie klubowych obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie informacji dotyczących ﬁlmów, udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon,
udostępnianie programów teatralnych, udostępnianie obiektów i sprzętu teatralnego, udostępnianie obiektów i sprzętu
kinowego, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, udzielanie informacji w dziedzinie
muzyki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udostępnianie terenów rekreacyjnych, usługi galerii sztuki, usługi
festiwali muzycznych, usługi orkiestry, usługi mistrzów ceremonii, usługi koncertów śpiewu, usługi kas biletowych, usługi rekreacyjne dla osób starszych, usługi placów zabaw, usługi planetarium, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele,
usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, wystawianie zwierząt, wystawianie spektakli rewiowych, wystawianie
spektakli teatralnych, występy muzyczne i piosenkarskie, wypożyczanie zabawek, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, zajęcia
sportowe i kulturalne, zapewnianie zajęć rekreacyjnych,
transkrypcja w alfabecie, braille’a, tłumaczenie języka migowego, tłumaczenie w alfabecie, braille’a, usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, edycja
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów
reklamowych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, muzyczne usługi wydawnicze, pisanie i publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, publikacja
czasopism, publikacja drukowanych książek telefonicznych,
publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, publikacja
kalendarzy, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikowanie książek, publikowanie elektroniczne, publikowanie dokumentów, publikowanie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
magazynów konsumenckich, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie książek edukacyjnych, redagowanie tekstów pisanych, publikowanie ulotek, publikowanie tekstów
medycznych, publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie tekstów w postaci płyt, CD-ROM, publikowanie tekstów, publikowanie recenzji, publikowanie podręczników,
usługi kaligraﬁi, usługi pisania blogów, usługi pisania tekstów,
udostępnianie publikacji on-line, transkrypcja muzyki
na rzecz osób trzecich, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie audiobooków,
usługi wydawnicze, usługi reporterskie, wypożyczanie gazet
i czasopism, wypożyczanie czasopism, wydawanie publikacji
medycznych, wydawanie przewodników turystycznych,
42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania,
usługi w zakresie technologii informacyjnych, analiza i ocena
dotycząca opracowywania produktów, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analizy wody, badania kliniczne, badania środowiska, badanie jakości produktów, badanie produktów spawanych w celu określenia struktury,
badanie produktów spawanych w celu określenia trwałości,
certyﬁkacja [kontrola jakości], certyﬁkowanie wydajności
energetycznej budynków, doradztwo techniczne dotyczące
testowania, inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości,
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kontrola jakości, kontrola jakości materiałów budowlanych,
kontrola jakości dotycząca higieny artykułów żywnościowych, kontrola jakości dla osób trzecich, ocena jakości produktów, ocena jakości, nadzór i inspekcja techniczna, kontrola łowisk, kontrola w rolnictwie, kontrola środków
farmaceutycznych, monitorowanie jakości wody, kontrola
palników olejowych, kontrola kosmetyków, kontrola jakości
surowców, kontrola jakości nawozów, przegląd urządzeń,
przegląd samochodów, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, opracowywanie metod testowych, przeprowadzanie testów przemysłowych, przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa, sprawdzanie przyrządów
sygnalizacyjnych, tekstylia (testowanie -), testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie dźwigów, testowanie produktów, testowanie materiałów, testowanie maszyn, testowanie i ocena materiałów, testowanie ﬁltrów, testowanie
funkcjonalności maszyn, testowanie funkcjonalności sprzętu
i instrumentów, usługi badania kompatybilności elektromagnetycznej, usługi badawczo - rozwojowe, usługi doradcze
w zakresie testowania materiałów, usługi doradcze w zakresie testowania produktów, testy inżynieryjne, testowanie
środków chemicznych, testowanie środków farmaceutycznych, testowanie przemysłowe, usługi w zakresie inspekcji
technicznej, usługi testowania zgodności, usługi laboratoryjne, ważenie pojazdów, usługi zapewnienia jakości, pomiary,
badania i eksploracja, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, usługi inżynieryjne, usługi w dziedzinie
nauk przyrodniczych, aktualizacja map morskich, analiza jakości wody w strumieniach, analizowanie działania mieszanin chemicznych na zwierzętach, badania chemiczno - technologiczne, badania dotyczące maszyn przemysłowych,
badania w dziedzinie energii, badania w dziedzinie budowy
silnika, badania techniczne, badania genetyczne, doradztwo
techniczne dotyczące bezpieczeństwa, badania w zakresie
bezpieczeństwa, badania w dziedzinie żywności, badania
w dziedzinie technologii przetwarzania półprzewodników,
badania w dziedzinie technologii pomiarowych, badania
w dziedzinie spawania, badania w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki dotyczące sportów motorowych, badania w dziedzinie
mediów społecznościowych, laboratoria optyczne, kompilacja informacji naukowych, kalibrowanie instrumentów, inżynieria chemiczna, doradztwo w zakresie technologii ﬁltracji,
doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo
technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, ocena jakości drewna na pniu, pomiary środowiska w obrębie
budynków, pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych,
pisanie techniczne, opracowywanie silników, opracowywanie pojazdów, projektowanie i planowanie techniczne elektrowni, projektowanie budowlane, prace badawcze nad produktami, świadczenie usług badawczych, sporządzanie
raportów naukowych, sporządzanie raportów technologicznych, świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych
w celu sprawdzenia skażenia, świadczenie usług pobierania
próbek i analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, przygotowywanie map cyfrowych, przygotowywanie rysunków technicznych, rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w budynkach, rejestrowanie i testowanie
szybów naftowych, specjalistyczne usługi konsultacyjne
i doradcze w zakresie chemii rolniczej, usługi enologiczne,
usługi doradcze w zakresie nauki, usługi doradcze w zakresie
geotechniki, usługi badań w zakresie separacji komórek,
usługi badawczo - rozwojowe związane z nawozami, usługi
badawczo - rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, usługi badawcze w rolnictwie, usługi badawcze, usługi pomiarowe,
usługi oceny pomiarów, usługi laboratoryjne w zakresie ana-
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liz gleby, usługi kreślarskie, usługi kartograﬁczne, usługi w zakresie odkrywania leków, usługi w zakresie komputerowej
analizy żywności, usługi w zakresie analizy krwi, usługi technologiczne w zakresie reologii, usługi technologiczne w zakresie reometrii, usługi technologiczne w zakresie produkcji,
usługi pomiaru przepływu powietrza, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, wypożyczanie
urządzeń pomiarowych, analizy wykonalności projektu, badania dotyczące projektowania, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie opracowywania produktów, graﬁka artystyczna, oceny techniczne związane
z projektowaniem, opracowywanie protez, opracowywanie
produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, opracowywanie produktów dla osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych,
projektowanie animacji na rzecz innych, planowanie projektu, projektowanie budynków, projektowanie konstrukcji kratownic przestrzennych, projektowanie i opracowywanie
protez, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie
i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie endoprotez, projektowanie i opracowywanie metod
do testów i analiz, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie modeli, projektowanie modeli matematycznych, projektowanie narzędzi,
projektowanie maszyn przemysłowych, projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie opakowań, projektowanie pojazdów morskich, projektowanie sieci dróg, projektowanie rurociągów, projektowanie rozmieszczenia biur,
projektowanie protez, projektowanie stron głównych, projektowanie sprzętu do transportu odpadów, projektowanie
wizualne, projektowanie urządzeń i sprzętu diagnostycznego, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego,
projektowanie sztuki komercyjnej, projektowanie technik
malowania, projektowanie tkanin wykończeniowych do pojazdów silnikowych, tworzenie witryn internetowych, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn,
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji,
usługi inżynieryjne dotyczące projektowania obrabiarek,
usługi ilustrowania graﬁcznego na rzecz osób trzecich, usługi doradcze związane z projektowaniem akwariów, usługi
projektowania dotyczące znaków, usługi projektowania architektonicznego, usługi naukowe i projektowanie w tym
zakresie, usługi projektowania dotyczące tworzenia komórek
elementarnych, usługi projektowania na zamówienie, usługi
projektowe związane z systemami procesowymi dla przemysłu biotechnologicznego, usługi projektowe dotyczące instalacji i urządzeń dla przemysłu biotechnologicznego, usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania
i rysunku technicznego, usługi w zakresie projektowania mikroukładów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych,
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, analizy komputerowe, administracja serwerów,
badania technologiczne dotyczące komputerów, badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów
administracyjnych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania
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danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości
handlowej, projektowanie, tworzenie i programowanie stron
internetowych, zarządzanie projektami komputerowymi,
usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi migracji danych,
usługi komputerowe on-line, usługi konﬁguracji sieci komputerowych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, udzielanie informacji
na temat projektowania i opracowywania oprogramowania,
systemów i sieci komputerowych.
463105
(220) 2016 10 25
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FILUTEK
(510), (511) 29 napoje na bazie mleka o smaku czekolady,
przekąski mleczne lub na bazie mleka, produkty serowarskie,
twarogi, sery rozdrobnione, serki wielosmakowe, wszystkie
także z dodatkiem kawy, kakao, czekolady, owoców, dania
i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie mleka, owocowe desery, przeciery, musy, galaretki, sałatki, 30 napoje
na bazie czekolady z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy z zawartością mleka, kawa, muesli, batoniki
muesli, desery z muesli, przekąski zbożowe, ryżowe, przekąski wytwarzane z muesli, płatki kukurydziane, budynie, puddingi, desery mrożone i schłodzone, desery lodowe, desery
w postaci musów.

Nr ZT01/2017

mechaniki i działania przemysłu spożywczego, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, wdrażania osiągnięć postępu technologicznego i własności intelektualnej, usługi w zakresie projektowania technicznego, testowanie materiałów,
pojazdów, kontrola jakości.
(210) 463144
(220) 2016 10 25
(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(540) 2+

(210)
(731)

463113
(220) 2016 10 25
STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO, Warszawa
(540) KRGiC KRAJOWA RADA GASTRONOMII I CATERINGU

(531)

26.04.04, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.09, 18.01.23, 27.05.01,
24.13.23, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi związane z parkowaniem
samochodów.
(210)
(731)

463155
(220) 2016 10 26
HANKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Ślązak

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, kalendarze, w tym również o tematyce
spożywczej, przemysłu spożywczego i gospodarki żywnościowej, 35 usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych, organizacja wystaw, targów, kongresów,
konferencji, szkoleń i konkursów w celach marketingowych
i handlowych, w tym również dotyczących problematyki
gospodarki żywnościowej, badanie rynku i opinii publicznej
w zakresie przemysłu spożywczego, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
36 ubezpieczenia, informacje i doradztwo w sprawie ubezpieczeń, wycena, dzierżawa i administrowanie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości, 41 usługi wydawnicze,
fotograﬁczne, ﬁlmowe, audiowizualne, multimedialne, organizowanie konkursów, seminariów, konferencji i kongresów o tematyce przewodniej nowoczesnego przemysłu
żywnościowego, organizowanie wystaw i targów w celach
kulturalnych i edukacyjnych, koncertów muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, imprez sportowych
i rekreacyjnych, tłumaczenia, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia, w tym również w zakresie przemysłu spożywczego, 42 badania, analizy i ekspertyzy techniczne, chemiczne, biologiczne, bakteriologiczne, w dziedzinie

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki
czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki, waﬂe, 35 sprzedaż wyrobów cukierniczych, batonów,
cukierków, cukierków czekoladowych, czekolady, wyrobów
z kakao, wyrobów czekoladowych, wyrobów czekoladowych
na bazie orzeszków, słodyczy, galaretek, waﬂi w sklepach,
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż online), sprzedaż wysyłkowa wyrobów cukierniczych, batonów,
cukierków, cukierków czekoladowych, czekolady, wyrobów
z kakao, wyrobów czekoladowych, wyrobów czekoladowych na bazie orzeszków, słodyczy, galaretek, waﬂi, usługi
w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama
internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
promujących powyższe towary, organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach w celach handlowych lub
reklamowych.
(210) 463163
(220) 2016 10 26
(731) KUKOWKA ROBERT, Szczecin
(540) BAR CZYSTY

Nr ZT01/2017
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(531)

02.01.08, 02.01.11, 02.01.23, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.14,
27.05.01, 11.03.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje witaminizowane, piwo i produkty piwowarskie, 33 alkohole wysokoprocentowe, koktajle, poncze alkoholowe, wymieszane napoje alkoholowe, 35 usługi doradcze w zakresie reklamy dla
franczyzobiorców, usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej
w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa,
43 bary, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, organizacja przyjęć weselnych w zakresie żywności
i napojów, usługi kateringowe, usługi koktajlbarów, serwowanie napojów alkoholowych, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, usługi w zakresie bankietów.
463171
(220) 2016 10 26
GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) GAZ
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(210)
(731)

463172
(220) 2016 10 26
BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) BOVI
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble kuchenne, fronty do szaf i szafek, meble
pokojowe.
(210)
(731)

463181
(220) 2016 10 26
NAPORA KRZYSZTOF, NAPORA DAMIAN PETMEX
COMPANY SPÓŁKA CYWILNA, Mszana Dolna
(540) bontari

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 01.15.05, 29.01.14
(510), (511) 37 budownictwo, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych
ze wznoszeniem budynków, wykonywanie wykopów, stawianie rusztowań, roboty związane z fundamentowaniem,
nadzór budowlany, wykonywanie i naprawa instalacji elektrycznych budynków i budowli, wykonywanie i naprawa
elektrycznych instalacji sygnalizacyjnych, wykonywanie i naprawa instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
wykonywanie i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych,
wykonywanie i naprawa instalacji gazowych, wykonywanie
pozostałych instalacji budowlanych, wykonywanie robót
ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów
pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych, konserwacja i naprawa urządzeń centralnego
ogrzewania, wynajem maszyn i urządzeń do budowy sieci
gazowej, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego
z obsługą operatorską, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, budowa dróg kołowych i szynowych, sprzątanie
i czyszczenie obiektów, 42 badania i analizy techniczne, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
usługi w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, badania geologiczne, badania
techniczne, doradztwo budowlane, ekspertyzy inżynieryjne,
planowanie urbanistyczne, usługi geodezyjne i kartograﬁczne, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich.

(531) 03.06.01, 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 żywność dietetyczna dla zwierząt, gryzaki naturalne dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, leki do celów
weterynaryjnych, mineralne suplementy diety dla zwierząt,
odżywcze suplementy diety dla zwierząt, pasze lecznicze
dla zwierząt, płyny dla psów, preparaty bakteriologiczne
do celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt, środki
do mycia psów, środki odstraszające insekty dla psów, tłuszcze do celów weterynaryjnych.
(210)
(731)

463182
(220) 2016 10 26
NAPORA KRZYSZTOF, NAPORA DAMIAN PETMEX
COMPANY SPÓŁKA CYWILNA, Mszana Dolna
(540) PETMEX COMPANY

(531) 03.01.08, 03.01.16, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 5 żywność dietetyczna dla zwierząt, preparaty
weterynaryjne, leki do celów weterynaryjnych, mineralne suplementy diety dla zwierząt, odżywcze suplementy diety dla
zwierząt, pasze lecznicze dla zwierząt, preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt,
środki odstraszające insekty dla psów, tłuszcze do celów weterynaryjnych, 18 gryzaki ze skóry surowej dla psów, 35 reklama, handel detaliczny, hurtowy i za pośrednictwem Internetu towarami takimi jak: żywność dietetyczna dla zwierząt,
gryzaki naturalne dla zwierząt, preparaty weterynaryjne, leki
do celów weterynaryjnych, mineralne suplementy diety dla
zwierząt, odżywcze suplementy diety dla zwierząt, pasze
lecznicze dla zwierząt, płyny dla psów, preparaty bakteriologiczne do celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne
do celów weterynaryjnych, suplementy diety dla zwierząt,
środki do mycia psów, środki odstraszające insekty dla psów,
tłuszcze do celów weterynaryjnych.
(210)
(731)

463183
(220) 2016 10 26
RAVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) NATURE & CUISINE

(540) Zdrowe Pola

(531)

(531) 06.19.01, 05.01.06, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 proszki owocowe, proszki warzywne, warzywa suszone, chipsy warzywne, chipsy owocowe, mieszanki
do zup, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców
suszonych, mieszanki warzywne, gotowe dania składające
się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki,
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, mięsa, dziczyzny, gotowe posiłki składające
się głównie z owoców morza, substytutów mięsa, gotowe
produkty z warzyw, gulasze, konserwy, marynaty, mieszanki
warzywne, serowe, sałatki gotowe, zupy gotowe, żywność
przygotowana z ryb, produkty spożywcze na bazie mleka,
napoje na bazie mleka, napoje z mlekiem, koktajle mleczne,
proszki i mieszanki mleczne w proszku do sporządzania koktajli mlecznych, żywność wysokobiałkowa, żywność niskokaloryczna, dania instant, mleko w proszku, 30 gotowe dania
z ryżu, gotowe desery, gotowe dania z makaronu, gotowa
kawa i napoje na bazie kawy, gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, batonik energetyczny na bazie zbóż, gotowe do spożycia puddingi, gotowe pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, ryżu, kanapki, batony oblane
czekoladą zastępujące posiłki, preparaty spożywcze na bazie
węglowodanów zawarte w klasie 30, preparaty i produkty
zbożowe, muesli, batony zbożowe, batony niskokaloryczne,
batony wysokobiałkowe, desery wysokobiałkowe, desery
niskokaloryczne, chrupki zbożowe, ciasteczka w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, mieszanki mąki.

05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, tusze drobiowe, dania gotowe mięsne, 31 karma i pasza dla zwierząt, zwierzęta żywe, 35 usługi
w zakresie sprzedaży: mięsa, tusz drobiowych, karmy i pasz
dla zwierząt, zwierząt żywych, 40 ubój zwierząt gospodarskich, rozbiórka mięsa, przetwórstwo mięsne, wędzenie,
44 hodowla i chów zwierząt.
(210)
(731)

463184
(220) 2016 10 26
HOLLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pasłęk
(540) HOLLAS
(510), (511) 1 preparaty dla rekultywacji i rewitalizacji gleb,
nawozy ogrodnicze i rolnicze, nawozy sztuczne i naturalne,
nawozy użyźniające glebę, koncentraty nawozowe, torf jako
nawóz, obornik, podłoża ogrodnicze, podłoża dla upraw
bezglebowych, substraty i podłoża tortowe do upraw bezgruntowych, warzywne, kwiatowe, ogrodnicze, dla szkółkarzy i uniwersalne, mieszanki ogrodnicze na bazie torfu
do upraw, ziemia do upraw, ziemia próchnicza, preparaty
do użyźniania gleby, kompost, biohumus, środki chemiczne
dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, chemiczne środki do ochrony roślin i nasion z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, glinokrzemiany, serycyt, karbonyl
do ochrony roślin, 31 torf na ściółkę, sosnowa kora surowa,
kora surowa do pielęgnacyjno - dekoracyjnego ściółkowania
roślin, drewno w stanie surowym, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże
owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, sadzonki, cebulki, kłącza i nasiona roślin ozdobnych, owocowych,
warzyw i jarzyn, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz ﬁrm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach,
sklepach oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: torf i wyroby torfowe, podłoża ogrodnicze, substraty i podłoża torfowe do upraw bezgruntowych,
ziemia do upraw, preparaty dla rekultywacji i rewitalizacji
gleb, nawozy, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna,
świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne,
środki chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa, chemiczne środki do ochrony roślin, surowce mineralne przeznaczone dla
przemysłu i rolnictwa, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie
pokazów towarów, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi badania rynku.
(210)
(731)

463204
(220) 2016 10 27
JOYFOOD K. LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź

(210) 463209
(220) 2016 10 27
(731) ROZMUS PRINZ MARCELINA MANA MANA, Gdynia
(540) mana mana

(531) 04.03.99, 27.05.01
(510), (511) 18 etui z imitacji skóry, kosmetyczki, małe damskie torebki bez rączki, plecaki, portfele, portfele skórzane,
skórzane torebki, torebki, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki do przewieszania przez ramię, torebki
do ręki, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, torebki
noszone na biodrach, torebki wykonane z imitacji skóry,
torebki wykonane ze skóry, torebki, portmonetki i portfele,
torebki - paski, torebki - paski na biodra, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej)
na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni,
w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa
następujących towarów: etui z imitacji skóry, kosmetyczki,
małe damskie torebki bez rączki, plecaki, portfele, portfele
skórzane, skórzane torebki, torebki, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki do przewieszania przez
ramię, torebki do ręki, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, torebki noszone na biodrach, torebki wykonane z imi-
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tacji skóry, torebki wykonane ze skóry, torebki, portmonetki
i portfele, torebki - paski, torebki - paski na biodra, obuwie,
odzież, paski, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane
z imitacji skóry, paski z materiału, marketing, reklama, reklama
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją
następujących towarów: etui z imitacji skóry, kosmetyczki,
małe damskie torebki bez rączki, plecaki, portfele, portfele
skórzane, skórzane torebki, torebki, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki do przewieszania przez
ramię, torebki do ręki, torebki na biodra [nerki], torebki na ramię, torebki noszone na biodrach, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane ze skóry, torebki, portmonetki
i portfele, torebki - paski, torebki - paski na biodra, obuwie,
odzież, paski, paski skórzane, paski tekstylne, paski wykonane
z imitacji skóry, paski z materiału, udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(210)
(731)

463210
(220) 2016 10 27
FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) Złote paluszki
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, sałatki gotowe, oleje i tłuszcze jadalne, zupy,
chipsy ziemniaczane, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane warzywa, mrożonki warzywne, mrożonki owocowe,
grzyby mrożone, mrożone gotowe posiłki składające się
głównie z warzyw, krojone warzywa, warzywa przetworzone, mrożone potrawy gotowe na bazie mięsa i ryb, mięso,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mrożone produkty mięsne, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z mięsa,
mięso smażone, ryby, owoce morza i mięczaki, ﬁlety rybne,
mrożone produkty rybne, mrożone potrawy gotowe na bazie ryb, przekąski z ryb i owoców morza, dania mrożone, gotowe dania składające się głównie z ryb, ryby przetworzone,
potrawy rybne, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, żywność przygotowywana z ryb, owoce morza, kawior, 30 kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy,
lód, sushi, pizze, pierożki, makarony, spaghetti, paniery, panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, mrożone produkty
z ciasta nadziewane warzywami, mięsem lub rybami, muesli,
płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki zbożowe, wyroby
na bazie ciasta.
(210)
(731)

463211
(220) 2016 10 27
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPOŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) immuferyna
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.
(210)
(731)

463216
(220) 2016 10 27
CZOP KRZYSZTOF, KUBICKI OSKAR ŚRÓDMIEŚCIE
SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
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(540) N NATURALNIE CATERING PERSONALNY

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczanie, szkolenie, prowadzenie treningów w zakresie dyscyplin sportowych, organizacja imprez rozrywkowych, przedstawień,
przyjęć, balów, organizacja i obsługa sympozjów, konferencji,
kongresów, organizacja wypoczynku, informacje o imprezach wypoczynkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi gastronomiczne, prowadzenie restauracji,
barów, kawiarni, usługi cateringowe-przygotowanie dań
na zamówienie, dostarczenie ich, obsługa przyjęć i imprez
towarzyskich.
(210)
(731)

463222
(220) 2016 10 27
PHYTOMEDICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IMMULINA
(510), (511) 3 emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła,
emulsje do wzmacniania paznokci, farby do ciała (kosmetyczne), kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyki, kosmetyki do ciała, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do włosów,
kostki mydła do mycia ciała, kremy do ciała, kremy do mycia,
kremy i balsamy kosmetyczne, lecznicze preparaty do mycia
rąk, maseczki do twarzy, mydła w kremie do mycia, nielecznicze antybakteryjne płyny do mycia twarzy, odżywki do paznokci, płyny do kuracji wzmacniających włosy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania jamy ustnej, produkty
do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do mycia rąk, preparaty do mycia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne
do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne zabezpieczające
skórę przed oparzeniem słonecznym, preparaty nielecznicze
do oczyszczania skóry, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się skóry, preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], produkty
do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, proszek
do mycia włosów, szampony dla niemowląt, szampony
do ciała, szampony do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony lecznicze, szampony nielecznicze, szampony
przeciwłupieżowe, szampon z odżywką do włosów, środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, środki
do higieny jamy ustnej, środki do kąpieli i mycia, środki
do mycia rąk, toniki kosmetyczne do ciała, wzmacniające
preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, zestawy produktów do higieny jamy ustnej, 5 antybiotyki w tabletkach,
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety,
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chemiczne tabletki dopochwowe, cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt,
dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne słodziki
do użytku medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze
przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne
do użytku medycznego, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki odżywcze, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania preparatów farmaceutycznych,
drażetki [lekarstwa], ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki
ziołowe poprawiające sprawność seksualną u mężczyzn,
kapsułki żelatynowe na produkty farmaceutyczne, kremy
ziołowe do celów medycznych, lecznicze napary ziołowe,
lecznicze pastylki do ssania, lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane
za pomocą szczoteczki, lecznicze żele do pielęgnacji jamy
ustnej, leczniczy spray do jamy ustnej, lekarstwa, leki antyalergiczne, leki antydepresyjne, leki dla ludzi, leki do celów
stomatologicznych, leki homeopatyczne, leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, leki wydawane bez recepty, leki wzmacniające, leki ziołowe, materiały do proﬁlaktyki jamy ustnej, mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety, mieszanki do picia w proszku będące
suplementami diety o smaku owocowym, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki ziołowe
do użytku medycznego, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, musujące tabletki witaminowe, napoje dietetyczne
do celów leczniczych dla niemowląt, napoje z dodatkami
dietetycznymi, napoje ziołowe do użytku leczniczego, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nieoczyszczone leki w naturalnej formie, nośniki uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających
uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające
substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze suplementy diety, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
pastylki do ssania na gardło, pastylki do ssania z dodatkiem
cynku, pastylki do ssania z salmakiem, pastylki na kaszel, plastry przezskórne do podawania leków, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych [płyny do płukania gardła], pokarmy dietetyczne używane w żywieniu klinicznym,
preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze
do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty ziołowe do celów medycznych, produkty dietetyczne dla osób chorych, produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub
medycznych, przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania
jamy ustnej, przeciwutleniające suplementy diety, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, pyłek pszczeli stosowany
jako suplement diety, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, substancje die-
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tetyczne dla niemowląt, substancje odżywcze dla
mikroorganizmów, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone
do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety
do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku dietetycznego: suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające
się głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się z aminokwasów,
suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin: suplementy diety z białkiem
sojowym, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety
z pszenicy, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek
kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy
odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy
odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych,
suplementy ziołowe w płynie, syropy do użytku farmaceutycznego, środki do czyszczenia jamy ustnej, środki do pielęgnacji jamy ustnej, tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki do leczenia szumu usznego, tabletki do ssania do celów
farmaceutycznych, tabletki na alergie, tabletki przeciwutleniające, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniejszające apetyt, wyciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół
leczniczych, zdrowotne suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, zioła
lecznicze, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe preparaty błotne do celów terapeutycznych, ziołowe suplementy diety dla
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, ziołowo
miodowe pastylki do ssania na gardło, żywność dietetyczna
do celów leczniczych.
(210) 463224
(220) 2016 10 27
(731) DOBIJA ŁUKASZ MMA24.NET, Bielsko-Biała
(540) HIDDEN HERO HH HIDDENHERO.NET
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(531) 01.15.03, 21.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież w tym kurtki, T-shirty, czapeczki, bezrękawniki, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, buty, czapeczki, koszule, kurtki, skarpetki,
spodnie, 32 napoje izotoniczne, wody gazowane, napoje
bezalkoholowe, 35 prezentowanie odzieży takiej jak koszulki,
T-shirty, czapeczki, bezrękawniki, bielizna damska, bielizna
osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, buty, czapki, koszule, kurtki, skarpetki, spodnie w mediach dla celów sprzedaży oraz sprzedaży internetowej tych towarów, 41 organizowanie i prowadzenie imprez sportowych.
(210)
(731)

463227
(220) 2016 10 27
ESPONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) hotel360° by espondi

(531) 24.15.01, 24.15.08, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe do zarządzania hotelami i apartamentami.
(210)
(731)

463230
(220) 2016 10 27
SUNRISE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) SEOCLOUD

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi marketingowe, optymalizacja stron
internetowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej.
(210) 463236
(220) 2016 10 27
(731) MUNIO DOROTA, Warszawa
(540) 10 tenLeasing

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie
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plakatów reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja ﬁlmów
reklamowych, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla prowadzenia biur, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, sekretarskie usługi, usługi przypominania o spotkaniach [prace
biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie
dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, wynajem
fotokopiarek transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
importowo - eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej,
badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością
gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie
informacji
o
działalności
gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe,
badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi biura pośrednictwa pracy,
rekrutacja personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, opracowywanie CV dla
osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
przygotowywanie listy płac, doradztwo w zakresie zarządza-
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nia personelem, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], 36 leasing, leasing ﬁnansowy, analizy
ﬁnansowe, doradztwo w sprawach ﬁnansowych, operacje
ﬁnansowe, transakcje ﬁnansowe, zarządzanie ﬁnansami, informacja ﬁnansowa, usługi ﬁnansowe, ﬁnansowe izby rozrachunkowe, udostępnianie informacji ﬁnansowych za pośrednictwem strony internetowej, informacje bankowe,
bankowość on-line, operacje bankowe, obsługa kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
debetowych, transfer elektroniczny kapitału, transfer elektroniczny środków pieniężnych, doradztwo podczas kontroli
podatkowej i skarbowej, przegląd podatkowy, usługi banków oszczędnościowych, usługi funduszy zapomogowych,
usługi zabezpieczające fundusze, usługi w zakresie doradztwa, koordynacji i nadzoru w sprawach ﬁnansowych, usługi
w zakresie ﬁnansów korporacyjnych w tym pomoc przy wielopłaszczyznowej analizie przedsiębiorstwa pod względem
kondycji handlowej, ﬁnansowej, prawnej, podatkowej (due
dilligence), usługi audytorskie, doradztwo ﬁnansowe dotyczące podatków, doradztwo w dziedzinie oceny i zarządzania ryzykiem ﬁnansowym, operacje rozrachunkowości ﬁnansowej, sponsorowanie ﬁnansowe, wycena ﬁnansowa dla
ubezpieczeń, wycena ﬁnansowa dla bankowości, wycena ﬁnansowa dla nieruchomości, sporządzanie sprawozdań ﬁnansowych, ekspertyzy do celów podatkowych, ekspertyzy
dla celów ﬁskalnych, biura informacji kredytowej, agencje
badające zdolność kredytową, usługi związane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie długów, pożyczanie pod
zastaw, ﬁnansowanie pożyczek, pożyczki ratalne, faktoring,
pośrednictwo giełdowe, maklerstwo, inwestycje kapitałowe,
lokaty kapitału, notowania giełdowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, zarządzanie transakcjami i wycena
transakcji, usługi powiernicze, emisja bonów wartościowych,
usługi doradcze w zakresie emerytur, usługi aktuarialne, usługi gwarancyjne, zarządzanie ﬁnansowe płatnościami z tytułu
refundacji w imieniu osób trzecich, organizacja zbiórek,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, udzielanie rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, informacja o ubezpieczeniach,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, gwarantowanie ubezpieczeń na życie,
usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania
ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi ﬁnansowe likwidacji przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa ﬁnansowego w zakresie ceł,
wymiany walutowe, operacje walutowe, weryﬁkacja czeków,
administrowanie nieruchomościami, administrowanie domami czynszowymi, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wynajem mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie powierzchni
handlowych, wynajmowanie nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, dzierżawa
gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, ściąganie czynszy, wycena kosztów naprawy, organizowanie ﬁnansowania projektów budowlanych, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów
wartościowych, usługi depozytów sejfowych, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena znaczków, wycena dzieł sztuki, 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kolokwiów, kongresów,
seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie loterii, organizowanie
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wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy,
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów
estradowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi nauczania w zakresie oświaty, edukacja na wyższych uczelniach, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
fotograﬁa, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo, produkcja ﬁlmów innych niż reklamowe,
produkcja mikroﬁlmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, redagowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe. usługi reporterskie, 42 realizowanie projektów jako usługi projektowania inne niż projektowanie związane z reklamą, marketingiem oraz inne niż
projektowanie ogrodów, usługi komputerowe, w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez,
uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych,
usługi komputerowe, w tym hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia
spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informacje zdeﬁniowane lub określone przez użytkowników, proﬁle osobiste, treści
audio, wideo, obrazy fotograﬁczne, teksty, graﬁkę i dane,
udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom on-line tworzenie proﬁli osobistych
obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów
towarzyskich i biznesowych oraz transfer i współdzielenie
takich informacji między wieloma obiektami on-line, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania
treści audio, wideo, obrazów fotograﬁcznych, tekstów, graﬁk
i danych, usługi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie,
ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie,
zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie
na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
świadczenie usługi sieci technologicznej on-line umożliwiającej użytkownikom transfer danych o swojej tożsamości
oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości wielu obiektom on-line i między wieloma obiektami on-line, dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci kontaktów
społecznych i biznesowych z indeksów i baz danych z możliwością przeszukiwania, zawierających informacje, w tym
teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, graﬁki, media
elektroniczne, obrazy fotograﬁczne i informacje audio oraz
wizualne w sieciach komputerowych i komunikacyjnych,
oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości
elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostawca usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji
(API) w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań
i mierzenia w zakresie planowania medialnego, nabywania
medialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych
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i marketingowych kampanii on-line i zarządzaniu nimi,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój,
ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych
do przenośnych elektronicznych urządzeń, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja
danych i programów komputerowych inna niż konwersja ﬁzyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie
danych komputerowych, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
opracowywanie projektów technicznych, usługi graﬁczne,
45 badania prawne, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi pomocy w sprawach spornych,
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, mediacje, prawne administrowanie licencjami, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie prawami
autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi
prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, usługi serwisów społecznościowych on-line, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne].
(210)
(731)

463238
(220) 2016 10 27
NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) NATURALNE PALIWO BIAŁKOWE DLA AKTYWNYCH

(531) 02.01.08, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna i napoje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, preparaty medyczne do odchudzania, wody mineralne do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy do użytku
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farmaceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego,
zioła lecznicze, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, oleje
lecznicze, tran, tłuszcze do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, chleb dla
diabetyków przystosowany do celów medycznych, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, mleczko pszczele
do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych, papierosy beznikotynowe do celów leczniczych,
guma do żucia do celów leczniczych, 29 mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
ser, tofu, wędliny, kiełbasy, ﬂaki, galarety mięsne, pasty mięsne, pasztety, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, krokiety,
kiełbaski wegetariańskie, ryby, owoce morza i mięczaki, ryby
mrożone, żywność przygotowywana z ryb, ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, warzywa w puszkach,
fasolka konserwowa, oliwki konserwowane, groszek konserwowy, soja konserwowana spożywcza, korniszony, grzyby
konserwowane, sałatki warzywne, sałatki owocowe, przeciery warzywne, przecier pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa
owocowa, zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania
zup, buliony, koncentraty rosołu, ajvar, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, marmolada, galaretki jadalne,
galaretki owocowe, białko do celów kulinarnych, pektyna
do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, placki ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, chipsy sojowe, chrupki ziemniaczane, chrupki
owocowe, rodzynki, nasiona spożywcze, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, migdały spreparowane, daktyle, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód, czekolada, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kawy, napoje
kawowe z mlekiem, napoje na bazie herbaty, preparaty roślinne zastępujące kawę, aromaty inne niż oleje esencyjne,
preparaty aromatyczne do żywności, esencje do gotowania,
kasze spożywcze, kasza manna, kuskus, preparaty zbożowe,
płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki kukurydziane, kukurydza prażona, chipsy, muesli, potrawy na bazie mąki, bułki,
ciasta, ciasto w proszku, ciasta mączne, herbatniki, makarony spożywcze, pizze, kluski, placki, pierożki ravioli, paszteciki,
potrawy na bazie ryżu, przekąski wykonane z mąki sojowej,
sushi, kapary, sosy do sałatek, sosy mięsne, keczup, sos sojowy, mąka sojowa, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, dodatki glutenowe do celów
kulinarnych, kit pszczeli, mleczko pszczele, musy deserowe,
desery mleczne, kleik spożywczy na bazie mleka, galaretki
owocowe, guma do żucia, desery lodowe, lody spożywcze,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt,
słód, owoce cytrusowe, rośliny strączkowe świeże, soczewica
świeża, oliwki świeże, rabarbar, dynie, zioła ogrodowe świeże, jagody, pieprz ziołowy, grzyby, grzyby świeże, sadzonki,
ziarna, zboże w ziarnach nieprzetworzone, orzechy, sezam,
otręby zbożowe, ryż nieprzetworzony, drób żywy, drób
do hodowli, żywe ryby, owoce morza i mięczaki, pokarm dla
zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt, rośliny suszone do dekoracji, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, sorbety, mle-

102

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ko arachidowe, mleko migdałowe, bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, napoje serwatkowe, soki warzywne, kwas
chlebowy, napoje izotoniczne, pastylki do napojów gazowanych, 35 usługi sprzedaży hurtowej w zakresie żywności,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej w zakresie żywności, reklama i promocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie żywności, usługi zaopatrzenia
osób trzecich w zakresie żywności, prowadzenie internetowego sklepu z artykułami spożywczymi, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej artykułów spożywczych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów pozwalających nabywcy
na ich swobodne oglądanie i kupowanie na stronie internetowej, w sklepie lub hurtowni z artykułami spożywczymi.
(210)
(731)

463243
(220) 2016 10 27
PLUS/MINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bełk
(540) PLUS MINUS

(531) 17.05.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje chłodnicze, instalacje grzewcze,
instalacje klimatyzacyjne, instalacje nawilżające powietrze,
instalacje wentylacyjne, 42 doradztwo techniczne.
(210)
(731)

463246
(220) 2016 10 27
ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różewo
(540) SOLUM

(531)

01.03.01, 01.03.02, 01.03.06, 01.03.09, 01.03.12, 01.03.13,
05.03.13, 05.03.15, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty nieprzeznaczone do celów
medycznych lub weterynaryjnych, 5 środki grzybobójcze,
chwastobójcze, owadobójcze, preparaty do dezynsekcji.
(210)
(731)

463247
(220) 2016 10 27
ZŁOTE TARASY WARSAW III S.A.R.L. SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) LUMEN

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, tektura, jednorazowe produkty papierowe, torebki, torby oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucz-
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nych, druki, materiały introligatorskie, albumy fotograﬁczne
i kolekcjonerskie, odbitki fotograﬁczne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania
(nie ujęte w innych klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze, torby, opakowania z papieru, tektury, mapy,
przewodniki turystyczne, foldery, artykuły biurowe, spinacze, teczki, skoroszyty, wizytówki, długopisy, ołówki, pióra,
35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących
towarów i usług: produkty chemiczne, kleje, farby, pokosty,
barwniki, zaprawy, folie i formy dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, środki wybielające, środki do prania,
czyszczenia, mydła, artykuły perfumeryjne, kosmetyki, materiały oświetleniowe, świece, produkty farmaceutyczne, środki sanitarne, substancje dietetyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki odkażające, materiały budowlane, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym),
wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograﬁczne, kinematograﬁczne, optyczne, do ważenia, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji
energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania
lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące,
maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia,
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje
sanitarne, sztuczne ognie, wyroby z metali szlachetnych lub
pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki,
materiały introligatorskie, fotograﬁe, materiały biurowe, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów,
pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, skóra i imitacje skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane, meble,
lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, ﬁszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, sprzęt
do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, torby, torebki, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty
na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, dywany,
chodniki i inne towary do pokrywania podłóg, gry i zabawki,
artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty,
jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód,
produkty rolne, ogrodnicze, leśne, świeże owoce i warzywa,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód,
napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby tytoniowe, przybory dla palaczy pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
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je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym,
galerii handlowej i supermarkecie, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni
usługowej, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi
badania rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych,
usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie
i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, reklama,
usługi marketingowe, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, zarządzanie i administracja
nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich,
doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą
i administrowanie nieruchomościami, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży oraz doradztwo
w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo
w zakresie reklamy, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlowych
i reklamowych, organizowanie pokazów mody, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów
towarów i usług, 36 ubezpieczenia, działalność ﬁnansowa,
majątek nieruchomy, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi ﬁnansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem
powierzchni, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi wyceny nieruchomości, usługi pośrednictwa
w sprawach związanych z nieruchomościami, prowadzenie
agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, prowadzenie biur i nieruchomości, analizy ﬁnansowe,
doradztwo w sprawach ﬁnansowych, operacje i usługi ﬁnansowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
administrowanie i zarządzanie kompleksami handlowymi,
usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, usługi ﬁnansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, usługi
wyceny ﬁnansowej, prowadzenie rozliczeń ﬁnansowych
transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie ﬁnansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania rynku nieruchomości, usługi
dotyczące windykacji, 37 usługi budowlane, naprawy nieruchomości, usługi instalacyjne dotyczące nieruchomości,
montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa i czyszczenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana,
sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie
pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych,
naprawa i wymiana opon samochodowych, instalowanie
i naprawy urządzeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności, w tym
telefonów, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów,
transport towarów do nabywcy, pakowanie towarów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna oraz organizowanie wystaw i imprez kulturalnych,
rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa
loterii, konkursów, zawodów sportowych, usługi klubów ﬁtness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych,
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organizowanie i prowadzenie konferencji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie,
restauracje, usługi biur podróży.
(210)
(731)

463248
(220) 2016 10 27
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HORYZONT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(210) 463253
(220) 2016 10 27
(731) Dinzler Kaﬀeerösterei AG, Irschenberg, DE
(540) DINZLER
(510), (511) 11 elektryczne urządzenia do gotowania, mianowicie urządzenia do palenia kawy, elektryczne zaparzacze
do kawy, perkolatory do kawy, 30 produkty spożywcze pochodzenia roślinnego, a także aromaty dla poprawy smaku,
mianowicie substytuty kawy, substytuty kawy pochodzenia
roślinnego, kawa, aromaty kawowe, napoje na bazie kawy,
biała kawa, surowa kawa, 43 usługi gastronomiczne i zakwaterowania gości, mianowicie obsługa gastronomiczna gości w kawiarniach, obsługa gastronomiczna gości w barach
kawowych, obsługa gastronomiczna gości w stołówkach,
obsługa gastronomiczna gości w restauracjach, obsługa
gastronomiczna gości w restauracjach szybkiej obsługi
(snack-bary), obsługa gastronomiczna gości w restauracjach
samoobsługowych.
(210)
(731)

463257
(220) 2016 10 27
MEDIGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODMIOT LECZNICZY,
Warszawa

(540)

(531) 29.01.13, 01.15.15
(510), (511) 44 badania antygenów transplantacyjnych (HLA)
u chorych i dawców szpiku rodzinnych i niespokrewnionych,
poszukiwania i dobór niespokrewnionych dawców szpiku
z rejestrów światowych, poszukiwania i dobór spokrewnionych dawców szpiku, rekrutacja potencjalnych szpiku do rejestru krajowego.
(210) 463259
(220) 2016 10 28
(731) CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz
(540) HOTEL SOWA

(531)

29.01.12, 27.05.01, 03.07.05, 26.01.03, 01.07.06, 01.01.02,
05.03.13
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Interne-
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tu, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal
na zebrania, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji
zakwaterowania.
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(210)
(731)

463265
(220) 2016 10 28
GLORIA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GLORIA CARGO

(210)
(731)

463263
(220) 2016 10 28
WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PROFI kids club
(531) 01.05.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportowe.
(210)
(731)
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, ﬁlmy i materiały edukacyjne oraz
programy telewizyjne i radiowe nagrane na nośnikach magnetycznych, optycznych lub elektronicznych, pliki cyfrowe
do pobrania z publikacjami elektronicznymi, z obrazami oraz
z treściami multimedialnymi, oprogramowanie gier, 16 publikacje drukowane, książki, podręczniki, skrypty, zeszyty, czasopisma, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi w zakresie
sprzedaży w wyspecjalizowanych punktach handlowych
i poprzez sieci komputerowych programów komputerowych, ﬁlmów, programów telewizyjnych i radiowych, publikacji drukowanych oraz książek, podręczników, skryptów,
zeszytów, materiałów piśmiennych, czasopism, materiałów
szkoleniowych w wersji drukowanej lub zapisanej na innych
nośnikach, 38 usługi w zakresie organizowania przekazu
oraz transmisji programów telewizyjnych lub radiowych,
organizowanie przekazu i rozpowszechnianie informacji
i programów poprzez sieci elektroniczne, zwłaszcza Internet,
41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, w tym organizowanie kursów i szkoleń oraz innych form kształcenia, publikowanie książek, podręczników i materiałów szkoleniowych,
publikacje elektroniczne on-line książek i podręczników,
udostępnianie edukacyjnych gier i treści multimedialnych
on-linie nie do pobrania, produkcja ﬁlmów i nagrań, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie
tłumaczeń, organizowanie obozów wakacyjnych, oddziały
opieki dziennej [edukacyjne], usługi edukacyjne świadczone
dla dzieci.
(210)
(731)

463264
(220) 2016 10 28
ZAKŁADY MIĘSNE H.A.M. CICHOŃ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Radzionków
(540) H4SPORT

(531) 02.03.08, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe
na bazie ryb, dania gotowe warzywne, zupa pomidorowa,
zupa jarzynowa, kurczak po chińsku, kurczak z warzywami,
ﬁlet z kurczaka z ziemniakami, mintaj z warzywami, gulasz
z kaszą, bigos, 30 dania gotowe na bazie makaronu, dania
gotowe na bazie ryżu, spaghetti, risotto.

463277
(220) 2016 10 28
FROSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) Złoty mintaj
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki w daniach
na bazie ryb, ﬁlety rybne, mrożone produkty rybne, mrożone potrawy gotowe na bazie ryb, przekąski z ryb i owoców
morza, dania mrożone na bazie ryb, gotowe dania składające
się głównie z ryb, ryby przetworzone, potrawy rybne, posiłki
chłodzone przygotowane z ryb, żywność przygotowywana
z ryb.
(210) 463281
(220) 2016 10 28
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE
(540) CZEKOLATERIA sama słodycz

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, orzechy (przetworzone), suszone owoce, 30 ciastka i wyroby cukiernicze, słodkie
herbatniki, słone herbatniki, frytki, wyroby wytłaczane, orzechy, wyroby czekoladowe i czekolady, słodycze [cukierki],
wyroby cukiernicze, czekoladki, czekoladki wykonane z cukru, cukierki, gumy owocowe, lukrecja [cukiernictwo], guma
do żucia, 31 orzechy (nieprzetworzone).
(210) 463282
(220) 2016 10 28
(731) MONCARZ PIOTR DANIEL, Palo Alto, US
(540) ElectroMobility Poland

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 9 akumulatory do pojazdów elektrycznych,
aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności,
elektroniczne czujniki pomiarowe, elektroniczne elementy
składowe do samochodów, elektroniczne nośniki danych,
elektroniczne przyrządy sterujące, elektroniczne systemy
kontrolne, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, elektrycz-
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ne regulatory prędkości, oprogramowania do mobilnych samochodów, samodzielne systemy do kontroli jazdy do użytku w pojazdach, urządzenia do kontroli prędkości, urządzenia
do lokalizacji pojazdu, urządzenia elektryczne do sterowania,
urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, urządzenia zdalnego sterowania, aparatura kontrolna [energia elektryczna],
baterie elektryczne do pojazdów, 12 pojazdy zdalnie sterowane, samochody, samochody bez kierowcy, samochody
elektryczne, silniki elektryczne do pojazdów, urządzenia zabezpieczające, pojazdy lądowe, lądowe pojazdy mechaniczne, lądowe pojazdy i środki transportu, alarmy do pojazdów,
alarmowe systemy bezpieczeństwa do pojazdów, amortyzatory do samochodów, części i akcesoria do pojazdów, elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych,
mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych do pojazdów lądowych, pojazdy sterowane elektrycznie, pojazdy
elektryczne, skutery, 35 analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, analizy i raporty statystyczne, analizy kosztów,
analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, analizy rynku, badania ekonomiczne do celów
działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności
gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe
dotyczące ﬁnansowania rozwoju, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie
oceny rynku, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja
wystaw do celów reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie
targów i wystaw, planowanie strategii marketingowych, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, działających na zasadach franchisingu, prognozy
i analizy ekonomiczne, publikowanie materiałów reklamowych, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw,
świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
36 ﬁnansowanie projektów, zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, analizy ﬁnansowo-ekonomiczne w zakresie elektromobilności, konsultacje ﬁnansowe w sektorze
energetyki, usługi ﬁnansowe, pieniężne i bankowe, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie inwestycji ﬁnansowych, pozyskiwanie kapitału ﬁnansowego, pozyskiwanie ﬁnansowania
dla ﬁlmów, pozyskiwanie funduszy dla uniwersytetów, pozyskiwanie funduszy na wynalazki, pozyskiwanie funduszy dla
wynalazców, usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych, pozyskiwanie
funduszy dla rozwoju nowych technologii, pozyskiwanie
ﬁnansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie pokazów, kursów,
targów, wystaw, edukacja w zakresie elektromobilności
przemysłu, instruktaż w zakresie prowadzenia samochodów
elektrycznych, organizowanie i prowadzenie warsztatów
(szkolenie), pokazy edukacyjne, prowadzenie warsztatów
(szkolenia) dotyczących konserwacji samochodów elektrycznych, szkolenia zawodowe w zakresie mechaniki, elektroniki,
42 badania naukowe, badania dotyczące projektowania,
badania projektów inżynieryjnych, badania techniczne, badania projektowe związane z oprogramowaniem, inżynieria
mechaniczna, inżynieria techniczna, opracowywanie pojazdów, opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji
pojazdów i konstrukcji karoserii, opracowywanie projektów
technicznych, planowanie projektów technicznych, pomiary
inżynieryjne, projektowanie części do pojazdów mechanicz-

105

nych, projektowanie części do pojazdów lądowych, projektowanie pojazdów lądowych, projektowanie samochodów,
projektowanie techniczne, pomiary środowiskowe, projektowanie mechanizmów ﬁnansowania badań naukowych
i prac badawczo-rozwojowych w zakresie elektromobilności i transferu wyników tych prac i stworzonych technologii
do przemysłu w celu ich wykorzystaniu przy budowie samochodu elektrycznego i uruchomieniu produkcji masowej.
(210)
(731)

463285
(220) 2016 10 28
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) Lizystrong
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe.

(210) 463289
(220) 2016 10 28
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) FRESCO MARKET
(510), (511) 35 usługi w zakresie gromadzenia na rzecz
osób trzecich żywności, artykułów spożywczych, napojów,
produktów tytoniowych, artykułów do użytku domowego
i osobistego, produktów farmaceutycznych i medycznych,
kosmetyków i artykułów toaletowych w celu ich dogodnego
obejrzenia i umożliwienia dokonania zakupu detalicznego
i hurtowego, usługi w zakresie badań rynku i opinii publicznej, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie zarządzania i administrowania w działalności handlowej i usługi
doradcze w tym zakresie, 36 usługi w zakresie wynajmu nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi w zakresie pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami, 39 usługi transportowe, usługi
w zakresie pakowania i składowania towarów, usługi w zakresie wynajmu środków transportu na rzecz osób trzecich.
(210) 463294
(220) 2016 10 28
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) MĄKA MARYSIA
(510), (511) 30 mąka.
(210)
(731)

463297
(220) 2016 10 28
LOCO TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot

(540)

(531) 01.15.17, 16.01.16
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 39 usługi
w zakresie: organizowania wycieczek, rezerwowania miejsc
na podróż, transportu podróżnych, turystyki i zwiedzania,
41 usługi w zakresie: informacji o imprezach rozrywkowych,
informacji o rekreacji, organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kultury ﬁzycznej, organizowania
obozów sportowych i wakacyjnych, organizowania wyjazdów w celach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych
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i rozrywkowych, organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i rozrywkowych, organizowania
i prowadzenia koncertów, organizowania zawodów sportowych, realizacji spektakli, rozrywki, wypożyczania sprzętu
sportowego z wyjątkiem pojazdów, organizowania zajęć
sportowych, organizacji wypoczynku.
(210)
(731)

463300
(220) 2016 10 28
FERMECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FERMECO
(510), (511) 11 biogazownie przemysłowe i rolnicze, 37 montaż instalacji przemysłowych, montaż instalacji maszynowych,
nadzór autorski na miejscu inwestycji w zakresie obiektów
inżynierii wodno-lądowej, konserwacja, serwis i naprawa
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 39 dostawa
instalacji przemysłowych, dostawa instalacji maszynowych,
40 oczyszczanie ścieków przemysłowych, 42 doradztwo
techniczne, doradztwo technologiczne, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, nadzór
i inspekcja techniczna, monitorowanie stanu maszyn.
(210)
(731)

463311
(220) 2016 10 28
H WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CONTENTKING
(510), (511) 35 reklama, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
znaków towarowych i marki, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi impresariów w działalności artystycznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
produkcja ﬁlmów reklamowych, public relations, reklama,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikacje, rysunki, wydruki graﬁczne, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur, ulotek], kreowanie wizerunku.
(210)
(731)

463312
(220) 2016 10 28
WIWN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) RENTIER
(510), (511) 9 programy gier komputerowych, programy
komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagrane, 28 gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznym, gry towarzyskie (salonowe), karty
do gry, 41 usługi gier świadczone on-line, organizowanie
i prowadzenia warsztatów [szkolenia].
(210)
(731)

463313
(220) 2016 10 28
H WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) contentking
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(531) 03.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania
znaków towarowych i marki, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi impresariów w działalności artystycznej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
produkcja ﬁlmów reklamowych, public relations, reklama,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikacje, rysunki, wydruki graﬁczne, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur, ulotek], kreowanie wizerunku.
(210)
(731)

463316
(220) 2016 10 28
POLOCZEK KRZYSZTOF
PIEKARSTWO-CIASTKARSTWO-HANDEL, Ruda Śląska
(540) Chleb Poloczek
(510), (511) 30 pieczywo, chleb.
(210)
(731)

463317
(220) 2016 10 28
WIELKOPOLSKA TELEWIZJA INFORMACYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) TELEWIZJA INFORMACYJNA tv WIELKOPOLSKA

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, optymalizacja stron internetowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi marketingowe, usługi przeglądu
prasy, usługi public relations, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, nadawanie telewizji kablowej, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
udostępnianie forów internetowych online, usługi w zakresie
wideokonferencji, 41 informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja ﬁlmów,
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innych niż reklamowe, produkcja mikroﬁlmów, produkcja
muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja],
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), studia ﬁlmowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie ﬁlmów
online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie
do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie
do pobrania], usługi pokazów ﬁlmowych, usługi prezenterów
muzyki, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych
i telewizyjnych, wynajem urządzeń kinematograﬁcznych,
wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych.
(210)
(731)

463325
(220) 2016 10 28
BRYSK MARCIN ZAKŁAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ
METALI IRMEX, Pruszcz Gdański
(540) IRMEX

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 40 obróbka skrawaniem, obróbka metali, obróbka tworzyw, 42 projektowanie form, projektowanie
konstrukcji.
(210) 463326
(220) 2016 10 29
(731) KANT AGNIESZKA PRIMO, Toruń
(540) Pani Torbalska

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.03.16, 02.03.23, 10.03.13
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: portfele, portfele skórzane, paski, paski skórzane, teczki, teczki ze skóry, torby, torby wykonane ze skóry,
torebki damskie, torebki wykonane ze skóry, torby podróżne,
torby podróżne wykonane ze skóry, walizki, obuwie męskie
i damskie.
(210) 463327
(220) 2016 10 29
(731) GABRYSZAK MICHAŁ GUSTO, Toruń
(540) VITTORIA GOTTI

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, teczki, teczki
ze skóry, torby, torby wykonane ze skóry, torebki damskie,
torebki wykonane ze skóry, torby podróżne, torby podróżne wykonane ze skóry, walizki, 25 obuwie męskie i damskie,
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paski, paski skórzane, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub
hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: portfele, portfele skórzane, teczki,
teczki ze skóry, torby, torby wykonane ze skóry, torebki damskie, torebki wykonane ze skóry, torby podróżne, torby podróżne wykonane ze skóry, walizki, obuwie męskie i damskie,
paski, paski skórzane.
(210)
(731)

463329
(220) 2016 10 29
MAJEWSKI MIKOŁAJ, KUCIŃSKI ROBERT SERVIZIO
SPÓŁKA CYWILNA, Zielonka
(540) DONE

(531) 02.01.23, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.14
(510), (511) 3 środki toaletowe, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki do czyszczenia toalet, preparaty zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe
do pomieszczeń, dezodoranty do WC, detergenty do muszli
klozetowych, zawieszki do toalet.
(210) 463332
(220) 2016 10 30
(731) Bahlsen GmbH & Co. KG, Hannover, DE
(540) PICCADILLY
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mrożone owoce, owoce konserwowane, suszone owoce,
gotowane owoce, mrożone warzywa, konserwowane warzywa, suszone warzywa, gotowane warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jajka, mleko, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, pokarmy ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, rodzynki, suszone
orzechy, prażone orzechy, orzeszki solone, pikantne orzechy,
żelatyna, jogurt, produkty mleczne i substytuty mleka, pochodne mleka, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, substytuty kawy, mąka, produkty zbożowe, chleb, ciasto, wyroby cukiernicze, lody, miód, melasa, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet winny, sosy (przyprawy),
przyprawy, lód, ciasteczka, herbatniki jako aperitif, waﬂowe
(herbatniki), ciastka, czekolada, produkty na bazie czekolady,
tabliczki czekolady, pralinki, wyroby piekarnicze, słodycze,
marcepan, produkty spożywcze wykonane z pszenicy, produkty żywnościowe wykonane z ryżu, produkty spożywcze
wykonane z kukurydzy, dmuchane przekąski kukurydziane
oraz ryżowe, gofry i waﬂe, 41 usługi rozrywkowe, działalność
usługowa związana ze sportem, działalność usługowa związana z kulturą.
(210)
(731)

463334
(220) 2016 10 31
HTD.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Horapa
(510), (511) 43 bary i restauracje, lokale gastronomiczne,
usługi gastronomiczne, artykuły spożywcze i żywnościowe.
(210) 463335
(220) 2016 10 31
(731) WĄSALA BEATA, Ostrów Wielkopolski
(540) I love Spinka
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(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, akcesoria
do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], bransoletki [biżuteria], breloczki
do kluczy [ozdoby],czasomierze [zegarki], części i akcesoria
do biżuterii, diamenty, druciki z metali szlachetnych [biżuteria], kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, kółka na klucze
z metali szlachetnych, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki
[biżuteria], łańcuszki do zegarków, ozdoby [biżuteria], ozdoby
do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby z żółtego bursztynu, ozdoby z gagatu,paski do zegarków, perły [biżuteria], perły z ambroidu
[prasowana żywica], perydot, pierścionki [biżuteria], pudełka
do eksponowania zegarków, pudełka z metali szlachetnych,
spinki do mankietów, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, wisiorki, zapięcia do biżuterii, zegarki, zegary i zegarki elektryczne, zwijane etui na biżuterię, budziki, kaboszony do wyrobu
biżuterii, naszyjniki [biżuteria], odznaki z metali szlachetnych,
18 etui na karty kredytowe (portfele), etui na karty [portfele], etui na klucze, kosmetyczki bez wyposażenia, parasole,
pokrowce na parasole, portmonetki z siatki oczkowej, przeciwsłoneczne parasole, pudełka z ﬁbry, pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, rzemienie, rzemienie [rymarstwo], torebki,
paski skórzane [inne niż odzież], skórzane torebki, 26 broszki
[dodatki do ubrań], dekoracyjne akcesoria do włosów, gąbki do upinania włosów w kok, kokardy do włosów, koraliki
inne niż do wyrobu biżuterii, koronkowe ozdoby, kosmyki włosów, kwiaty sztuczne, listki z brązu lub złota [ozdoby
do odzieży], ludzkie włosy, ozdoby do kapeluszy nie z metali
szlachetnych, ozdoby do obuwia nie z metali szlachetnych,
ozdoby do ubrań, peruki, pióra [dodatki do ubrań], pióra ptasie [dodatki do ubrań], przepaski do włosów, siatki na włosy, spinki do włosów, spinki [klamerki] do włosów, strusie
pióra [dodatki do ubrań], szpilki do włosów, szpilki inne niż
biżuteria, sztuczne brody, sztuczne wąsy, wałki do włosów,
włosy do przedłużania, wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki
do włosów.
(210)
(731)

463336
(220) 2016 10 31
RDUCH GRZEGORZ AEGIS PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE, Radlin
(540) SoftKraft
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie dla gromadzenia, przetwarzania, składowania i analizy dużych ilości
danych, 42 projektowanie i produkcja oprogramowania, projektowanie i produkcja oprogramowania dla gromadzenia,
przetwarzania, składowania i analizy dużych ilości danych.
(210)
(731)

463338
(220) 2016 10 31
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) grupa pracuj

(531)

26.11.03, 26.11.07, 26.11.11, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do zarządzania i organizacji zasobów
ludzkich, oprogramowanie komputerowe do oceny umiejętności zawodowych i biznesowych, oprogramowanie komputerowe do użytku w zarządzaniu danymi osób ubiegających
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się o pracę, bazy danych i oprogramowanie komputerowe
do wprowadzania, przechowywania, przetwarzania i wyszukiwania informacji dotyczących prowadzenia działalności
związanej z usługami znajdowania pracowników, oprogramowanie do oceniania i szkolenia pracowników i kandydatów na pracowników, oprogramowanie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, oprogramowanie w dziedzinie
zatrudniania pracowników, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach danych,
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, informacja o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku [ﬁrmy, usług, towaru], opinie (sondaże), organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe],
pośrednictwo pracy, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, systematyzacja
komputerowych baz danych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udzielanie informacji w zakresie zatrudnienia, kariery i zatrudniania za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej za pomocą komputera, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi portali internetowych, udostępniania 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 udostępniania dostępu do baz danych,
usługi w zakresie udostępniania internetowych kont, usługi
w zakresie obustronnej transmisji danych, przydzielanie dostępu do baz danych, usługi telekomunikacyjne, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, nadawanie
bezprzewodowe, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci
Internet, 41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], informacje o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], tłumaczenia, 42 projektowanie i rozwój oprogramowania w dziedzinie zarządzania informacją, zarządzania
zadaniami, zarządzania bazami danych, oceny pracowników,
analizy talentu, badań w zakresie zarządzania w działalności
gospodarczej, zasobów ludzkich, rekrutacji, planowania organizacji działalności gospodarczej, rozwoju przywództwa
i zarządzania wydajnością, udostępnianie oprogramowania
w chmurze w dziedzinie zarządzania w działalności gospodarczej, zasobów ludzkich, rekrutacji, planowania organizacji
działalności gospodarczej, rozwoju przywództwa i zarządzania wydajnością, usługi testowe, rozwój i wdrażanie aplikacji,
oprogramowania i systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, aktualizacja stron internetowych, zarządzanie użytkownikami i prawami w komputerowych sieciach danych, doradztwo w zakresie sprzętu
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i oprogramowania komputerowego, projektowanie i tworzenie stron internetowych, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, konﬁguracja sieci komputerowych
przez oprogramowanie komputerowe, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, administrowanie
serwerami, odzyskiwanie danych komputerowych, udostępnianie lub wynajem elektronicznych miejsc pamięci w Internecie (przestrzeni sieciowych), elektroniczny serwis informacji typu on - line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz
danych.
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(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, wyroby metalowe.
(210) 463343
(220) 2016 10 31
(731) ZAPART ZBIGNIEW RIDE ON, Prząsław Mały
(540) SKILL STICKERS Control Your Skills!

(210)
(731)

463340
(220) 2016 10 31
EPISO 3 ZAKOPIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Z ZAKOPIANKA PARK HANDLOWY

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające na ich swobodne oglądanie i kupowanie
w sklepie wielobranżowym lub hurtowni, doradztwo w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
w tym w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z tworzeniem sieci handlowych i reprezentowaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi
polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy
towarów, administrowanie i zarządzanie centrami handlowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtowniami, usługi
w zakresie agencji importowych, usługi w zakresie dekoracji
wystaw sklepowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi związane z udostępnianiem
baz danych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, usługi sprzedaży przez Internet, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie
obiektów handlowych, biurowych, usługowych, usługi związane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne,
usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem
zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing
nieruchomości, 37 wznoszenie obiektów budowlanych
wszelkiego typu, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych.
(210) 463341
(220) 2016 10 31
(731) CHYŁEK IZABELA PAUZA IN GARDEN, Kraków
(540) in garden pauza

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 antypoślizgowe nalepki z tworzyw sztucznych dla urządzeń komputerowych, antypoślizgowe nalepki
z tworzyw sztucznych dla konsol do gier, antypoślizgowe nakładki z tworzyw sztucznych dla urządzeń komputerowych,
antypoślizgowe nakładki z tworzyw sztucznych dla konsol
do gier, 16 samoprzylepne naklejki z tworzyw sztucznych
do użytku biurowego i domowego.
(210)
(731)

463344
(220) 2016 10 31
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) nosaler
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.
(210) 463347
(220) 2016 10 31
(731) FICEK MARCIN E-SYSTEM, Wolbrom
(540) PIXIR
(510), (511) 9 urządzenia do monitoringu, urządzenia do monitoringu wizyjnego, akcesoria do monitoringu, akcesoria
do monitoringu wizyjnego, kamery służące do monitoringu,
kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych,
kamery bezpieczeństwa służące do monitoringu, kamery
na podczerwień służące do monitoringu, kamery aktywowane ruchem służące do monitoringu, kamery monitorujące sieć, systemy nadzoru wideo służące do monitoringu,
elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, elektryczne
instalacje do wideomonitoringu, urządzenia monitoringu
do rejestrowania wideo, urządzenia monitoringu do rejestrowania audio, urządzenia monitoringu do rejestrowania audio
i wideo, urządzenia monitoringu do rejestrowania danych,
rejestratory systemu monitoringu, transformatory służące
do monitoringu, transformatory wchodzące w skład systemu monitoringu, urządzenia do transmisji związane z monitoringiem, akcesoria do transmisji związane z monitoringiem,
urządzenia do przekazywania obrazu i dźwięku do monitoringu, transmitery związane z monitoringiem, nadajniki
związane z monitoringiem, routery służące do monitoringu,
routery wchodzące w skład systemu monitoringu, elementy sieci LAN służące do monitoringu wizyjnego, przełączniki służące do monitoringu, przełączniki wchodzące w skład
systemu monitoringu, zasilacze służące do monitoringu,
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zasilacze wchodzące w skład systemu monitoringu, anteny
i osprzęt służące do monitoringu, zestawy do monitoringu
wizyjnego, zestawy do monitoringu.
(210) 463359
(220) 2016 10 31
(731) HELION SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice
(540) Biblia e-biznesu
(510), (511) 16 książki, katalogi, czasopisma (periodyki),
broszury, biuletyny informacyjne, 41 publikowanie książek,
tłumaczenia, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).
(210) 463363
(220) 2016 10 31
(731) HELION SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice
(540) Biblia ecommerce
(510), (511) 16 książki, katalogi, czasopisma (periodyki),
broszury, biuletyny informacyjne, 41 publikowanie książek,
tłumaczenia, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).
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lowe, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych,
napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty,
preparaty do produkcji napojów, brzeczka piwna, brzeczka
słodowa, wyciąg z chmielu, do wytwarzania piwa, ekstrakty chmielowe do sporządzania napojów, ekstrakty chmielu
do produkcji piwa, koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, syropy do lemoniady, likiery bezalkoholowe,
preparaty do sporządzania likierów, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, słodkie napoje bezalkoholowe
na bazie soków owocowych, 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe, aperitify, gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, gorzkie nalewki,
koktajle, napoje alkoholowe niskoprocentowe, wymieszane
napoje alkoholowe, wina, cydr.
(210) 463373
(220) 2016 10 31
(731) ADAMCZYK MAREK JACEK, Kromerowo
(540) Kurt Scheller BISTRO

(210) 463364
(220) 2016 10 31
(731) HELION SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice
(540) Biblia ebiznesu
(510), (511) 16 książki, katalogi, czasopisma (periodyki),
broszury, biuletyny informacyjne, 41 publikowanie książek,
tłumaczenia, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).
(210) 463371
(220) 2016 10 31
(731) ŁAPKO PIOTR JAKUB, Szczecin
(540) STETTINER

(531) 02.01.01, 02.01.23, 26.04.03, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, usługi barowe.

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, aromatyzowane napoje gazowane, brzeczka piwna, brzeczka słodowa,
czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa,
imitacja piwa, napoje na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe,
piwo jasne typu ale, piwo pełne jasne, piwo pszeniczne,
piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], shandy [napój składający się z piwa
i lemoniady], stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], wino
jęczmienne [piwo], ale [rodzaj piwa angielskiego], mineralizowane piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje
bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, wody,
woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda,
soki, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe
o smaku herbaty, poncz bezalkoholowy, poncz owocowy,
bezalkoholowy, aperitify bezalkoholowe, bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie
soków owocowych, bezalkoholowe napoje bez zawartości
słodu [inne niż do użytku medycznego], bezalkoholowe
napoje słodowe, koktajle bezalkoholowe, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle owocowe, bezalkoho-

(210) 463374
(220) 2016 10 31
(731) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Nest Konto
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty
identyﬁkacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi,
magnetyczne karty płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty kredytowe, oprogramowanie
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji
ﬁnansowych, oprogramowanie komputerowe do wywarzania modeli ﬁnansowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
rachunkowości, usługi doradcze związane z nabywaniem
przedsiębiorstw, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi ﬁnansowe, usługi monetarne, transakcje ﬁnansowe i monetarne, obrót papierami
wartościowymi, usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość, prywatne usługi
bankowe, usługi bankowe przy użyciu technologii teleinformatycznych, bankowość telefoniczna, zarządzanie ﬁnansami
przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków bankowych,
usługi ﬁnansowe związane z akredytywą, transakcje dewizo-
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we, analizy ﬁnansowe, ﬁnansowanie i zdobywanie funduszy,
usługi doradcze dotyczące pożyczek ﬁnansowych, inwestycje kapitałowe, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring], usługi depozytowe,
udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi, usługi
w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania inwestycjami, powiernictwa i doradztwa ﬁnansowego,
usługi pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności,
inwestycji, kredytów hipotecznych i nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi maklerskie, usługi brokerskie, ﬁnansowe usługi administracyjne, usługi ﬁnansowe dotyczące
pozyskiwania funduszy, usługi ﬁnansowe mające na celu
zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz ﬁnansowanie
i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie ﬁnansowania
kredytów mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia ﬁnansowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
ﬁnansowych w nieruchomościach, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe, wycena
majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, ﬁnansowanie kapitału publicznego i prywatnego, ﬁnansowanie kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przesyłania
pieniędzy, agencje pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń
i kredytów, zarządzanie majątkiem, emisja czeków podróżnych, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami kredytowymi stałego klienta, kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami kupna, kartami płatniczymi
i kartami debetowymi, handel walutami i wymiana walut,
wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie i szacowanie
wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie
nieruchomości, pobieranie czynszu, wynajem i dzierżawa lokali, usługi w zakresie kart bankowych, usługi w zakresie kart
kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych,
czeków podróżnych, emitowanie bonów wartościowych
do użytku w ramach programów lojalnościowych.
(210) 463376
(220) 2016 10 31
(731) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIZnest
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty
identyﬁkacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi,
magnetyczne karty płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty kredytowe, oprogramowanie
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji
ﬁnansowych, oprogramowanie komputerowe do wywarzania modeli ﬁnansowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
rachunkowości, usługi doradcze związane z nabywaniem
przedsiębiorstw, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi ﬁnansowe, usługi monetarne, transakcje ﬁnansowe i monetarne, obrót papierami
wartościowymi, usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość, prywatne usługi
bankowe, usługi bankowe przy użyciu technologii teleinfor-
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matycznych, bankowość telefoniczna, zarządzanie ﬁnansami
przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków bankowych,
usługi ﬁnansowe związane z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy ﬁnansowe, ﬁnansowanie i zdobywanie funduszy,
usługi doradcze dotyczące pożyczek ﬁnansowych, inwestycje kapitałowe, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring], usługi depozytowe,
udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi, usługi
w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania inwestycjami, powiernictwa i doradztwa ﬁnansowego,
usługi pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności,
inwestycji, kredytów hipotecznych i nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi maklerskie, usługi brokerskie, ﬁnansowe usługi administracyjne, usługi ﬁnansowe dotyczące
pozyskiwania funduszy, usługi ﬁnansowe mające na celu
zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz ﬁnansowanie
i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie ﬁnansowania
kredytów mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia ﬁnansowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
ﬁnansowych w nieruchomościach, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe, wycena
majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, ﬁnansowanie kapitału publicznego i prywatnego, ﬁnansowanie kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przesyłania
pieniędzy, agencje pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń
i kredytów, zarządzanie majątkiem, emisja czeków podróżnych, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami kredytowymi stałego klienta, kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami kupna, kartami płatniczymi
i kartami debetowymi, handel walutami i wymiana walut,
wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie i szacowanie
wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie
nieruchomości, pobieranie czynszu, wynajem i dzierżawa lokali, usługi w zakresie kart bankowych, usługi w zakresie kart
kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych,
czeków podróżnych, emitowanie bonów wartościowych
do użytku w ramach programów lojalnościowych.
(210) 463377
(220) 2016 10 31
(731) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TAK BYŁO ZAWSZE I TAK JEST DZIŚ
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty
identyﬁkacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi,
magnetyczne karty płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty kredytowe, oprogramowanie
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji
ﬁnansowych, oprogramowanie komputerowe do wywarzania modeli ﬁnansowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
rachunkowości, usługi doradcze związane z nabywaniem
przedsiębiorstw, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi ﬁnansowe, usługi monetarne, transakcje ﬁnansowe i monetarne, obrót papierami
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wartościowymi, usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość, prywatne usługi
bankowe, usługi bankowe przy użyciu technologii teleinformatycznych, bankowość telefoniczna, zarządzanie ﬁnansami
przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków bankowych,
usługi ﬁnansowe związane z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy ﬁnansowe, ﬁnansowanie i zdobywanie funduszy,
usługi doradcze dotyczące pożyczek ﬁnansowych, inwestycje kapitałowe, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring], usługi depozytowe,
udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi, usługi
w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania inwestycjami, powiernictwa i doradztwa ﬁnansowego,
usługi pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności,
inwestycji, kredytów hipotecznych i nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi maklerskie, usługi brokerskie, ﬁnansowe usługi administracyjne, usługi ﬁnansowe dotyczące
pozyskiwania funduszy, usługi ﬁnansowe mające na celu
zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz ﬁnansowanie
i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie ﬁnansowania
kredytów mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia ﬁnansowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
ﬁnansowych w nieruchomościach, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe, wycena
majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, ﬁnansowanie kapitału publicznego i prywatnego, ﬁnansowanie kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przesyłania
pieniędzy, agencje pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń
i kredytów, zarządzanie majątkiem, emisja czeków podróżnych, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami kredytowymi stałego klienta, kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami kupna, kartami płatniczymi
i kartami debetowymi, handel walutami i wymiana walut,
wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie i szacowanie
wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie
nieruchomości, pobieranie czynszu, wynajem i dzierżawa lokali, usługi w zakresie kart bankowych, usługi w zakresie kart
kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych,
czeków podróżnych, emitowanie bonów wartościowych
do użytku w ramach programów lojalnościowych.
(210) 463379
(220) 2016 10 31
(731) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BARDZIEJ NIŻ PAPIERY LICZY SIĘ TWÓJ BIZNES
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty
identyﬁkacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi,
magnetyczne karty płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty kredytowe, oprogramowanie
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji
ﬁnansowych, oprogramowanie komputerowe do wywarzania modeli ﬁnansowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
rachunkowości, usługi doradcze związane z nabywaniem
przedsiębiorstw, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
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pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi ﬁnansowe, usługi monetarne, transakcje ﬁnansowe i monetarne, obrót papierami
wartościowymi, usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość, prywatne usługi
bankowe, usługi bankowe przy użyciu technologii teleinformatycznych, bankowość telefoniczna, zarządzanie ﬁnansami
przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków bankowych,
usługi ﬁnansowe związane z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy ﬁnansowe, ﬁnansowanie i zdobywanie funduszy,
usługi doradcze dotyczące pożyczek ﬁnansowych, inwestycje kapitałowe, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring], usługi depozytowe,
udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi, usługi
w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania inwestycjami, powiernictwa i doradztwa ﬁnansowego,
usługi pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności,
inwestycji, kredytów hipotecznych i nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi maklerskie, usługi brokerskie, ﬁnansowe usługi administracyjne, usługi ﬁnansowe dotyczące
pozyskiwania funduszy, usługi ﬁnansowe mające na celu
zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz ﬁnansowanie
i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie ﬁnansowania
kredytów mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia ﬁnansowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
ﬁnansowych w nieruchomościach, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe, wycena
majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, ﬁnansowanie kapitału publicznego i prywatnego, ﬁnansowanie kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przesyłania
pieniędzy, agencje pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń
i kredytów, zarządzanie majątkiem, emisja czeków podróżnych, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami kredytowymi stałego klienta, kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami kupna, kartami płatniczymi
i kartami debetowymi, handel walutami i wymiana walut,
wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie i szacowanie
wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie
nieruchomości, pobieranie czynszu, wynajem i dzierżawa lokali, usługi w zakresie kart bankowych, usługi w zakresie kart
kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych,
czeków podróżnych, emitowanie bonów wartościowych
do użytku w ramach programów lojalnościowych.
(210) 463380
(220) 2016 10 31
(731) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) W RODZINIE LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty
identyﬁkacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi,
magnetyczne karty płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty kredytowe, oprogramowanie
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji
ﬁnansowych, oprogramowanie komputerowe do wywarzania modeli ﬁnansowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
rachunkowości, usługi doradcze związane z nabywaniem
przedsiębiorstw, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów,
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usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi ﬁnansowe, usługi monetarne, transakcje ﬁnansowe i monetarne, obrót papierami
wartościowymi, usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość, prywatne usługi
bankowe, usługi bankowe przy użyciu technologii teleinformatycznych, bankowość telefoniczna, zarządzanie ﬁnansami
przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków bankowych,
usługi ﬁnansowe związane z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy ﬁnansowe, ﬁnansowanie i zdobywanie funduszy,
usługi doradcze dotyczące pożyczek ﬁnansowych, inwestycje kapitałowe, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring], usługi depozytowe,
udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi, usługi
w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania inwestycjami, powiernictwa i doradztwa ﬁnansowego,
usługi pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności,
inwestycji, kredytów hipotecznych i nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi maklerskie, usługi brokerskie, ﬁnansowe usługi administracyjne, usługi ﬁnansowe dotyczące
pozyskiwania funduszy, usługi ﬁnansowe mające na celu
zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz ﬁnansowanie
i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie ﬁnansowania
kredytów mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia ﬁnansowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
ﬁnansowych w nieruchomościach, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe, wycena
majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, ﬁnansowanie kapitału publicznego i prywatnego, ﬁnansowanie kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przesyłania
pieniędzy, agencje pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń
i kredytów, zarządzanie majątkiem, emisja czeków podróżnych, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami kredytowymi stałego klienta, kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami kupna, kartami płatniczymi
i kartami debetowymi, handel walutami i wymiana walut,
wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie i szacowanie
wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie
nieruchomości, pobieranie czynszu, wynajem i dzierżawa lokali, usługi w zakresie kart bankowych, usługi w zakresie kart
kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych,
czeków podróżnych, emitowanie bonów wartościowych
do użytku w ramach programów lojalnościowych.
(210)
(731)

463392
(220) 2016 10 31
BUSHIDO GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) HELPOMAT
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(210)
(731)

463393
(220) 2016 10 31
CIEŚLA JAROSŁAW, LISIATYŃSKI GRZEGORZ COCO
CHICKEN SPÓŁKA CYWILNA, Leszno
(540) COCO-CHICKEN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger),
bekon, burgery, burgery mięsne, chili con carne, drób, falafel, ﬁlety z piersi kurczaka, frytki, gotowe posiłki z drobiu,
gotowe posiłki z mięsa, gotowe posiłki zawierające boczek,
hamburgery, kawałki kurczaka, koktajle mleczne, koktajle lodowe, krążki z cebuli, nuggetsy z kurczaka, przekąski
na bazie mięsa, sałatka z kurczaka, sałatki warzywne, szaszłyki, 30 bagietki, bajgle, bułki z bekonem, bułki chrupiące,
burrito, calzone, cheeseburgery, chleb pita, fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli),
hot dogi, kanapki, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem,
makarony, napoje sporządzone z kawy, napoje sporządzone
z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje z lodów,
pizza, tacos, 43 bary, bary szybkiej obsługi, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne, dostarczanie
informacji o usługach barów, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zaplecze, produktami i transportem (catering), oferowanie
żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, imprezy ﬁrmowe (zapewnianie jedzenia i napojów), kafeterie, pizzerie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia
i napojów, usługi barów typu fast-food, usługi barów typu
fast-food na wynos.
(210) 463394
(220) 2016 10 31
(731) GORZKIEWICZ MATEUSZ ALFA HBLED, Kalisz
(540) ALFA HBLED

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 11 oprawy oświetleniowe LED.
(210) 463400
(220) 2016 11 02
(731) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj
(540) STOCKHOLM
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble skrzyniowe, meble pokojowe.

(531) 26.04.02, 26.04.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży.

(210)
(731)

463401
(220) 2016 11 02
BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj
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(540) AROSA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble skrzyniowe, meble pokojowe.
(210) 463402
(220) 2016 11 02
(731) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj
(540) BRAGA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble skrzyniowe, meble pokojowe.
(210) 463405
(220) 2016 11 02
(731) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj
(540) DRAGO
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble skrzyniowe, meble pokojowe.
(210) 463408
(220) 2016 11 02
(731) BYLAK PATRYCJA, Rzeszów
(540) BeLuxury

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 perfumy, ekstrakty perfum, woda perfumowana, perfumy w płynie, produkty perfumeryjne, aromaty
do perfum, perfumy w postaci stałej, perfumowane płyny
do pielęgnacji ciała, perfumowane balsamy do ciała, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki, 25 odzież, kimona, kimona
japońskie, długie kimona, sznurki do przewiązywania w pasie do kimon [koshihimo], pasy do owijania do kimon [datemaki], paski do zaciśnięcia kimon (datejime), krótkie płaszcze
do kimon (haori) odpinane kołnierzyki do kimon (haneri),
szarfy do kimon [obi], długie kimona (nagagi), czapki sportowe, czapki bejsbolówki, czapki do gry w golfa, czapki narciarskie, odzież sportowa, dresy wiatroszczelne, opaski na głowę, opaski przeciwpotne do tenisa, opaski na szyje, opaski
na nadgarstek, opaski na biust, obuwie, obuwie sportowe,
obuwie rekreacyjne, obuwie wspinaczkowe, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie do uprawiania sportów.
(210) 463410
(220) 2016 11 02
(731) GRZYWACZ PIOTR SAMUM, Nowa Iwiczna
(540) MANUFAKTURA kawy
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(531)

11.03.04, 01.15.11, 09.01.10, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, kawa w postaci całych ziaren, kawa
w formie mielonej, ziarna kawy, palone ziarna kawy, kawa
niepalona, wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty
kawy, torebki z kawą, mieszanki kawowe, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kawa, kawa w postaci całych ziaren, kawa w formie mielonej, ziarna kawy, palone
ziarna kawy, kawa niepalona, wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, torebki z kawą, mieszanki kawowe,
dzbanki nieelektryczne do parzenia kawy, elektryczne dzbanki do kawy wyposażone w zaparzacz, kawiarki elektryczne,
elektryczne perkolatory do kawy, elektryczne zaparzacze
do kawy, elektryczne ekspresy do kawy, nieelektryczne ekspresy do kawy, domowe ekspresy do kawy [elektryczne],
ekspresy do kawy espresso, ekspresy do palenia ziaren kawy,
elektryczne bezprzewodowe zaparzacze do kawy, elektryczne warniki do kawy, nieelektryczne spieniacze mleka do kawy,
nieelektryczne zaparzacze do kawy z tłokiem, elektryczne
spieniacze mleka do kawy, młynki do kawy, nieelektryczne
młynki do kawy, ręczne młynki do kawy, elektryczne młynki
do kawy, elektryczne ﬁltry do kawy, ﬁltry do kawy elektryczne, ﬁltry do kawy nieelektryczne, ﬁltry [dripy] nieelektryczne
do parzenia kawy, ﬁltry do kawy papierowe, ﬁltry papierowe
do ekspresów do kawy, ﬁltry w postaci toreb papierowych
wypełnione kawą, ﬁltry do kawy, nie z papieru, stanowiące
część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, ﬁliżanki, ﬁliżanki
do kawy, zestawy ﬁliżanek do kawy składające się z małych
ﬁliżanek i spodków, kubki, serwisy do kawy [zastawa stołowa], ceramiczne serwisy do kawy, serwisy do kawy z porcelany, serwisy do kawy z metali szlachetnych, serwisy do kawy
nie z metali szlachetnych, dzbanki do kawy, dzbanki do kawy
nieelektryczne, dzbanki do kawy nie z metali szlachetnych,
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dzbanki do kawy
z metali szlachetnych inne niż elektryczne, miarki do kawy,
mieszadełka do kawy, 40 palenie i przetwarzanie kawy, mielenie kawy, 43 usługi kawiarni, usługi barów kawowych, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów].
(210) 463417
(220) 2016 11 02
(731) BOBER RAFAŁ, Rzeszów
(540) ibra

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 bazy pod makijaż w postaci past, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, ﬂuid do makijażu, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do makijażu do kompaktów, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do makijażu skóry, kreda
do makijażu, kredki do makijażu, kredki do makijażu oczu,
makijaż do podwajania powiek, makijaż teatralny, ołówki
do makijażu, podkłady do makijażu, preparaty do makijażu,
preparaty do makijażu twarzy i ciała, produkty do makijażu
brwi w postaci ołówków i proszków, produkty do makijażu
do twarzy i ciała, puder do makijażu, puder sypki do makijażu,
środki do makijażu oczu, środki do usuwania makijażu, 18 kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposażenia, pudełka z kosmetykami do makijażu, sakiewki do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy
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osobistych, 21 aplikatory do makijażu, aplikatory do makijażu
oczu, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], gąbeczki
do nakładania makijażu na twarz, gąbki do makijażu, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, pędzelki do makijażu, szablony stosowane przy nakładaniu makijażu, 35 usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów do makijażu, zbieranie w jednym
miejscu z korzyścią dla innych różnorodnych towarów umożliwiające klientom oglądanie tych towarów w dogodny sposób i ich nabywanie w sklepie i/lub w hurtowni, również
przez Internet lub sprzedaż wysyłkową, dla towarów: towary branży kosmetycznej, części do wymienionych towarów,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, badania rynku i badania marketingowe, badania rynku do celów
reklamowych, organizowanie aukcji internetowych, usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz
cen w serwisach internetowych w związku z zakupami dokonywanymi przez Internet, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi handlowe
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem Internetu, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi w zakresie
promocji sprzedaży, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów
w celach biznesowych i promocyjnych.
(210) 463418
(220) 2016 11 02
(731) WATOŁA PRZEMYSŁAW FARMAPLUS, Gliwice
(540) TEMPUS
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów
kosmetycznych, balsamy ziołowe do celów kosmetycznych,
kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy kosmetyczne, 5 kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje,
płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy lecznicze.
(210)
(731)

463423
(220) 2016 11 02
KACPERSKI ROMAN BOLD REKLAMA POLIGRAFIA,
Gliwice
(540) Luna SuperGLOW

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 znaki
przeciwpożarowej.

ewakuacyjne

i

znaki

ochrony
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(210)
(731)

463425
(220) 2016 11 02
KACPERSKI ROMAN BOLD REKLAMA POLIGRAFIA,
Gliwice
(540) Luna CLASSIC

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 znaki
przeciwpożarowej.

ewakuacyjne

i

znaki

ochrony

(210)
(731)

463427
(220) 2016 11 02
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) żabka

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 29.01.03
(510), (511) 1 mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty i materiały chemiczne dla ﬁlmu, fotograﬁi
i drukowania, 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, barwniki do żywności i napojów, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek
laserowych, wkłady z tonerem [pełne] do urządzeń fotokopiujących, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek igłowych,
wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek fotograﬁcznych,
wkłady atramentowe, pełne do drukarek, tusze w kartridżach,
tusz [tonery] do fotokopiarek, tonery drukarskie, tonery kserograﬁczne, tonery do fotokopiarek, toner w kartridżach
do komputerowych urządzeń drukujących, substancje barwiące, preparaty koloryzujące, preparaty barwiące, papier
do barwienia jajek wielkanocnych, kolorowe pigmenty, kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń
drukujących, kartridże z tonerem do użytku z komputerami,
kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek atramentowych, kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek laserowych, kartridże z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione], kartridże napełnione tonerem, tusze drukarskie,
barwniki do butów, lakiery i pokosty, farby i farby mocno rozcieńczone, preparaty do konserwacji i zabezpieczania, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
środki toaletowe, bawełniane płatki kosmetyczne, nawilżane
chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, kamienie do wygładzania stóp,
kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki w gotowych zestawach,
zmywacze do paznokci, lakiery do paznokci, lakier do celów
kosmetycznych, nawilżane chusteczki nasączone balsamem
kosmetycznym, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do masażu, olejki do celów kosmetycznych, olejki i płyny do masażu, olejki toaletowe, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], płatki
oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne o działaniu
wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające
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odchudzanie, pumeks, środki do higieny jamy ustnej, pasta
do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, waciki do celów kosmetycznych, zestawy
kosmetyków, szampony dla zwierząt, preparaty do kąpieli
dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, aromaty do ciast (olejki
eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty
do żywności [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności w postaci
olejków esencyjnych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne],
olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie
domowym, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, detergenty, artykuły do wybielania, detergenty do użytku
domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu,
tabletki do zmywarek, preparaty do usuwania farb, gotowy
wosk do polerowania, mydła do użytku domowego, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania
podłóg, mieszanka do polerowania podłóg, mieszanki
do mycia okien, mydło w płynie do mycia naczyń, odplamiacz, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, płyny do czyszczenia, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry
i butów, preparaty do prania, płyny do prania, środki do prania tkanin, preparaty czyszczące do dywanów, preparaty
czyszczące do piekarników, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, preparaty
do polerowania, preparaty do usuwania plam do artykułów
gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania tłuszczu,
preparaty do usuwania pleśni, preparaty do wybielania, preparaty do zmywania naczyń, preparaty odtłuszczające do celów domowych, pałeczki zapachowe, preparaty wybielające
do użytku domowego, proszek do zmywarek, proszki do prania, ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, ściereczki nasączone preparatem czyszczącym
do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone środkiem
do zmywania naczyń, spraye zapachowe do odświeżania
tkanin, środek do czyszczenia mebli, środek do polerowania
mebli, środki czyszczące, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki
do czyszczenia pojazdów, środki zapachowe do celów domowych, tabletki do zmywarek, żrące środki czyszczące,
środki ścierne i polerskie, 4 energia elektryczna, paliwa i materiały oświetleniowe, opał do grillów, płynne rozpałki do grilla, podpałka w płynie do węgła drzewnego, podpałki, podpałki stałe, rozpałki, świece i knoty do oświetlenia, węgiel
drzewny do grillowania, brykiety do grilla, brykiety paliwowe
do użytku domowego, brykiety z węgla drzewnego, drewno
opałowe, materiały oświetlające, paliwa do zapalniczek, paliwo do rozpalania grilla, paliwo do grilla, wosk pszczeli, świece
zapachowe, świece zawierające środki do odstraszania owadów, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły higieniczne, tampony, podpaski higieniczne, podpaski dla kobiet, wkładki higieniczne, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, preparaty i artykuły dentystyczne,
żywność dla niemowląt, witaminy i preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, płyny
do płukania ust, środki do czyszczenia jamy ustnej, środki
dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, żele nawilżające do użytku osobistego, farmaceutyki
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i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały
opatrunkowe i aplikatory, plastry samoprzylepne, plastry,
opatrunki, plastry na odciski, insektycydy, środki odstraszające insekty, preparaty do zwalczania insektów, insektycydy
do użytku domowego, 6 drobne wyroby metalowe, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, folia aluminiowa,
folie metalowe do zawijania i pakowania,, folie metalowe
do gotowania, pojemniki do pakowania metalowe, opakowania blaszane, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, 7 dystrybutory automatyczne, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, automaty do sprzedaży, torby do odkurzaczy, kartonowe worki do odkurzaczy,
tekturowe worki do odkurzaczy, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory do manicure i pedicure,
przybory do układania włosów, lokówki, elektryczne prostownice do włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana
z tworzyw sztucznych [sztućce], widelce i łyżki, widelce
do grilla, tasaki [noże], sztućce, srebro stołowe [noże, widelce
i łyżki], rozgniatacze do owoców, rozdrabniacze do warzyw,
pudełka przystosowane do sztućców, otwieracze do puszek
[nieelektryczne], obieraczki do warzyw [noże ręczne], noże,
widelce, łyżki, łyżki wykonane z metali szlachetnych, łyżki
stołowe ze stali nierdzewnej, krajarki do jaj [nieelektryczne],
dziadki do orzechów, łopatki do ryb, krajarki do sera, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, nożyczki, nożyce, przyrządy do podtrzymywania ognia, szpikulce do lodu, torby na narzędzia przypinane do pasów
na narzędzia, 9 magnesy, magnetyzery i de magnetyzery,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, elektroniczne
bazy danych, muzyka, ﬁlmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
oprogramowanie komputerowe, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, sprzęt
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), urządzenia audiowizualne i fotograﬁczne, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych,
drukarki, fotokopiarki, skanery obrazu, urządzenia i przyrządy
kserograﬁczne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy kontroli
dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, artykuły do karmienia i smoczki, butelki do karmienia niemowląt, butelki do karmienia dzieci, artykuły antykoncepcyjne, prezerwatywy,
11 zapalniczki i zapalarki, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, oświetlenie
i reﬂektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, ﬁltry
do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, suszarki
do włosów, 12 części i akcesoria do pojazdów, 13 artykuły
pirotechniczne, sztuczne ognie, wyroby pirotechniczne, petardy, ognie sztuczne, fontanny sztucznych ogni, 14 biżuteria
i wyroby jubilerskie, kółka na klucze i breloczki, przyrządy
do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 15 akcesoria muzyczne, instrumenty muzyczne, 16 druki,
dzieła sztuki oraz ﬁgurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, kleje
do papieru lub do użytku domowego, materiały drukowane,
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papier i karton, spinacze do pieniędzy, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, pasty i inne substancje klejące do artykułów papierniczych lub celów domowych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, banery wystawowe z papieru,
biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały drukowane],
bony, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, cenniki, chorągiewki papierowe, czasopisma
branżowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, druki handlowe, drukowane emblematy, drukowane karty informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane raporty
konsumenta, drukowane raporty z badań, drukowane zaproszenia, kalendarze, kartki okolicznościowe na zawiadomienia
i podziękowania, kartki muzyczne z życzeniami, kartki świąteczne, kartki urodzinowe, kartki z życzeniami, karty menu,
katalogi, książki, kupony, nadruki, naklejki, okładki czasopism,
organizery osobiste, papierowe karty lojalnościowe, periodyki, plakaty reklamowe, podręcznik użytkownika, programy
imprez, prospekty, raporty, reklamowe szyldy papierowe, reklamy drukowane, reprodukcje obrazów, spisy, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, ulotki, ulotki drukowane,
ulotki reklamowe, wizytówki, papier toaletowy w rolkach, papier toaletowy, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do twarzy, chusteczki higieniczne,
chusteczki do nosa papierowe, papier do celów kuchennych,
worki na śmieci, worki do koszy na śmieci, papier do owijania
i pakowania, worki i torby papierowe, papier do pieczenia,
bielizna stołowa papierowa, formularze [blankiety, druki],
opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych,
pojemniki z tektury falistej, ﬁltry do kawy papierowe, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku
w gospodarstwie domowym, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, podstawki pod kuﬂe do piwa,
torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, nalepki,
naklejki, papierowe obrusy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier pergaminowy, taśmy przylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, pudelka kartonowe lub papierowe, serwetki stołowe papierowe, papierowe
serwetki do użytku domowego, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały i artykuły zabezpieczające
przed wodą i wilgocią, 18 parasole i parasolki, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, wyroby
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, smycze dla zwierząt,
obroże dla zwierząt, laski, kijki marszowe i trekkingowe,
19 niemetalowe ramy do frontów sklepowych, stoiska targowe, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe,
pojemniki i spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, zamki
i klucze, 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 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe,
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, szczotki i artykuły szczotkarskie, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, talerze, miski ze szkła, miski z tworzyw sztucznych
[pojemniki dla gospodarstwa domowego], pojemniki
do przechowywania żywności, szmatki do butów, szczotki
do butów, szczotki do ubrań, suszarki do bielizny, szczotki
do butów, deski do prasowania, golarki do ubrań na baterie,
łyżki do butów, prawidła do butów, artykuły do czyszczenia
zębów, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, nici dentystyczne, przybory toaletowe, przybory
kosmetyczne, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, zasobniki papieru toaletowego, aparatura
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do aromatyzowania powietrza, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], kosze na śmieci, miotły, mopy,
pojemniki na śmieci i odpadki, rękawice do prac domowych
z tworzyw sztucznych, rękawice do użytku domowego, ściereczki do czyszczenia, ściereczki antystatyczne do użytku
domowego, ściereczki do szyb, ścierki do mycia podłóg,
szczotki do dywanów, szczotki do sprzątania, szczotki do mycia naczyń, szmatki do okularów, szufelki do zamiatania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów
domowych, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym,
zmiotki do kurzu, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub
domowych, pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt,
zmywaki do szorowania, do użytku domowego, dzbanki
do piwa, dzbanki na wino, butelki na napoje dla podróżnych,
karafki na wino, szklane karafki, karafki [na alkohol], kieliszki,
korkociągi, kubki, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, kuﬂe do piwa, literatki, naczynia do napojów, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), otwieracze do wina, piersiówki, słomki do picia, szklanki do whisky, uchwyty na kubki,
wiaderka do kostek lodu, wyroby szklane nie ujęte w innych
klasach, butelki, cukiernice, czajniczki do herbaty, garnki, torebki z końcówkami do wyciskania kremu przy dekoracji,
22 torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, 23 przędza i nici, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty
wyrobów tekstylnych, bielizna stołowa i pościelowa, etykiety
z materiału tekstylnego, ﬂagi z tworzyw sztucznych, ﬂagi tekstylne, metki, zasłony, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, rajstopy, wyroby
pończosznicze, legginsy, skarpetki, 26 sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów,
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy,
27 dywany, chodniki i maty, pokrycia ścian i suﬁtów, materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, 28 artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, mleko, twaróg, jogurty, desery mleczne, produkty serowarskie, keﬁr [napój mleczny], śmietana, mleko
sojowe, oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, przeciery warzywne, przeciery owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, potrawy gotowe, zupy i buliony,
przekąski i desery, sałatki gotowe, zupy, krokiety, placki ziemniaczane, warzywa mrożone, mrożone owoce, mrożone produkty rybne, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, gotowe dania z mięsa, śmietanka do kawy
w proszku, suszone owoce, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, groch łuskany, fasola, rośliny strączkowe przetworzone, masło, margaryna, owoce konserwowane, mrożone owoce, frytki, 30 cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki
smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, żelki, żelki witaminowe, muesli,
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, chrupiące pieczywo,
artykuły spożywcze ze zbóż, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, cukierki, batony i guma do żucia, mąka, cukier,
makarony, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, kasze,
ryż, dania gotowe i wytrawne przekąski, kanapki, hamburgery w bułkach, kanapka z parówką [hot dog], tortille, mięso
w cieście [gotowe], naleśniki, paszteciki, placki, spaghetti,
pizza, mrożone wyroby piekarnicze, sosy, musztarda, ketchup, pikantne sosy, czatnej i pasty, miód, majonez, tosty,
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31 karmy i pasze dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt, 32 piwo
i produkty piwowarskie, piwa smakowe, napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje funkcjonalne na bazie wody, preparaty do produkcji napojów, bezmleczne substytuty mleka,
[napoje], aromatyzowane napoje gazowane, soki, soki warzywne, napoje owocowe i soki owocowe, wody, wody gazowane, wody mineralne [napoje], syropy do napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, owocowe
nektary, bezalkoholowe, 33 cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, alkohole wysokoprocentowe, wódka, wino, wymieszane napoje alkoholowe, 34 przybory dla palaczy artykuły
do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tytoniowe (w tym
substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zapałki, aromaty
do tytoniu, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, tytoń luzem do zwijania i do fajek, pojemniki
na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla
palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, 35 usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public
relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
wynajem dystrybutorów automatycznych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, usługi biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, badania rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 ubezpieczenia, usługi
ﬁnansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen,
wydawanie kart przedpłaconych i bonów, zbiórki funduszy
i sponsorowanie ﬁnansowe, informacja ﬁnansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie ﬁnansów, obrót towarami
giełdowymi i papierami wartościowymi, handel walutami
i wymiana walut, przelewy i transakcje ﬁnansowe oraz usługi
płatnicze, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami
płatniczymi, ściąganie należności i factoring, usługi ﬁnansowania, usługi inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo w wypłacaniu
i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo w zakresie zakupu
na raty, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, 37 zwalczanie szkodników i dezynfekcja,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu
do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych
baz danych, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, 39 usługi przewozu,
transport, pakowanie i składowanie towarów, przewożenie
i dostarczanie towarów, 40 drukowanie, wywoływanie zdjęć
i ﬁlmów, przetwarzanie żywności i napojów, usługi rzeźnicze,
41 usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka
i sport, hazard, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, tłumaczenia, 42 testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi komputerowe, usługi naukowe i technologiczne, usługi projekto-
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wania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, testowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów
konsumenckich, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, kawiarnia, kafeterie [bufety], lodziarnie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, pizzerie,
przygotowywanie posiłków i napojów, snack-bary, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów kawowych, usługi kawiarni, usługi herbaciarni, usługi
kateringowe, usługi restauracji fast-food, winiarnie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 45 usługi w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi
prawne, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, zarządzanie znakami towarowymi, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez
licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], licencjonowanie własności przemysłowej jako usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej,
ochrona własności intelektualnej, ochrona praw autorskich.
(210)
(731)

463428
(220) 2016 11 02
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) żabka

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty i materiały chemiczne dla ﬁlmu, fotograﬁi
i drukowania, 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, barwniki do żywności i napojów, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek
laserowych, wkłady z tonerem [pełne] do urządzeń fotokopiujących, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek igłowych,
wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek fotograﬁcznych,
wkłady atramentowe, pełne do drukarek, tusze w kartridżach,
tusz [tonery] do fotokopiarek, tonery drukarskie, tonery kserograﬁczne, tonery do fotokopiarek, toner w kartridżach
do komputerowych urządzeń drukujących, substancje barwiące, preparaty koloryzujące, preparaty barwiące, papier
do barwienia jajek wielkanocnych, kolorowe pigmenty, kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń
drukujących, kartridże z tonerem do użytku z komputerami,
kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek atramentowych, kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek laserowych, kartridże z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione], kartridże napełnione tonerem, tusze drukarskie,
barwniki do butów, lakiery i pokosty, farby i farby mocno rozcieńczone, preparaty do konserwacji i zabezpieczania, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
środki toaletowe, bawełniane płatki kosmetyczne, nawilżane
chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, patyczki z watą
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do celów kosmetycznych, kamienie do wygładzania stóp,
kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki w gotowych zestawach,
zmywacze do paznokci, lakiery do paznokci, lakier do celów
kosmetycznych, nawilżane chusteczki nasączone balsamem
kosmetycznym, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do masażu, olejki do celów kosmetycznych, olejki i płyny do masażu, olejki toaletowe, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], płatki
oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne o działaniu
wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające
odchudzanie, pumeks, środki do higieny jamy ustnej, pasta
do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, waciki do celów kosmetycznych, zestawy
kosmetyków, szampony dla zwierząt, preparaty do kąpieli
dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, aromaty do ciast (olejki
eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty
do żywności [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności w postaci
olejków esencyjnych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne],
olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie
domowym, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, detergenty, artykuły do wybielania, detergenty do użytku
domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu,
tabletki do zmywarek, preparaty do usuwania farb, gotowy
wosk do polerowania, mydła do użytku domowego, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania
podłóg, mieszanka do polerowania podłóg, mieszanki
do mycia okien, mydło w płynie do mycia naczyń, odplamiacz, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, płyny do czyszczenia, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry
i butów, preparaty do prania, płyny do prania, środki do prania tkanin, preparaty czyszczące do dywanów, preparaty
czyszczące do piekarników, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, preparaty
do polerowania, preparaty do usuwania plam do artykułów
gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania tłuszczu,
preparaty do usuwania pleśni, preparaty do wybielania, preparaty do zmywania naczyń, preparaty odtłuszczające do celów domowych, pałeczki zapachowe, preparaty wybielające
do użytku domowego, proszek do zmywarek, proszki do prania, ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, ściereczki nasączone preparatem czyszczącym
do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone środkiem
do zmywania naczyń, spraye zapachowe do odświeżania
tkanin, środek do czyszczenia mebli, środek do polerowania
mebli, środki czyszczące, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki
do czyszczenia pojazdów, środki zapachowe do celów domowych, tabletki do zmywarek, żrące środki czyszczące,
środki ścierne i polerskie, 4 energia elektryczna, paliwa i materiały oświetleniowe, opał do grillów, płynne rozpałki do grilla, podpałka w płynie do węgła drzewnego, podpałki, podpałki stałe, rozpałki, świece i knoty do oświetlenia, węgiel
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drzewny do grillowania, brykiety do grilla, brykiety paliwowe
do użytku domowego, brykiety z węgla drzewnego, drewno
opałowe, materiały oświetlające, paliwa do zapalniczek, paliwo do rozpalania grilla, paliwo do grilla, wosk pszczeli, świece
zapachowe, świece zawierające środki do odstraszania owadów, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły higieniczne, tampony, podpaski higieniczne, podpaski dla kobiet, wkładki higieniczne, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, preparaty i artykuły dentystyczne,
żywność dla niemowląt, witaminy i preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, płyny
do płukania ust, środki do czyszczenia jamy ustnej, środki
dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, żele nawilżające do użytku osobistego, farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały
opatrunkowe i aplikatory, plastry samoprzylepne, plastry,
opatrunki, plastry na odciski, insektycydy, środki odstraszające insekty, preparaty do zwalczania insektów, insektycydy
do użytku domowego, 6 drobne wyroby metalowe, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, folia aluminiowa,
folie metalowe do zawijania i pakowania,, folie metalowe
do gotowania, pojemniki do pakowania metalowe, opakowania blaszane, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, 7 dystrybutory automatyczne, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, automaty do sprzedaży, torby do odkurzaczy, kartonowe worki do odkurzaczy,
tekturowe worki do odkurzaczy, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory do manicure i pedicure,
przybory do układania włosów, lokówki, elektryczne prostownice do włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana
z tworzyw sztucznych [sztućce], widelce i łyżki, widelce
do grilla, tasaki [noże], sztućce, srebro stołowe [noże, widelce
i łyżki], rozgniatacze do owoców, rozdrabniacze do warzyw,
pudełka przystosowane do sztućców, otwieracze do puszek
[nieelektryczne], obieraczki do warzyw [noże ręczne], noże,
widelce, łyżki, łyżki wykonane z metali szlachetnych, łyżki
stołowe ze stali nierdzewnej, krajarki do jaj [nieelektryczne],
dziadki do orzechów, łopatki do ryb, krajarki do sera, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, nożyczki, nożyce, przyrządy do podtrzymywania ognia, szpikulce do lodu, torby na narzędzia przypinane do pasów
na narzędzia, 9 magnesy, magnetyzery i de magnetyzery,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, elektroniczne
bazy danych, muzyka, ﬁlmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
oprogramowanie komputerowe, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, sprzęt
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), urządzenia audiowizualne i fotograﬁczne, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych,
drukarki, fotokopiarki, skanery obrazu, urządzenia i przyrządy
kserograﬁczne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy kontroli
dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, artykuły do karmienia i smoczki, butelki do karmienia niemowląt, butelki do karmienia dzieci, artykuły antykoncepcyjne, prezerwatywy,
11 zapalniczki i zapalarki, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, oświetlenie
i reﬂektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, in-
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stalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, ﬁltry
do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, suszarki
do włosów, 12 części i akcesoria do pojazdów, 13 artykuły
pirotechniczne, sztuczne ognie, wyroby pirotechniczne, petardy, ognie sztuczne, fontanny sztucznych ogni, 14 biżuteria
i wyroby jubilerskie, kółka na klucze i breloczki, przyrządy
do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 15 akcesoria muzyczne, instrumenty muzyczne, 16 druki,
dzieła sztuki oraz ﬁgurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, kleje
do papieru lub do użytku domowego, materiały drukowane,
papier i karton, spinacze do pieniędzy, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, pasty i inne substancje klejące do artykułów papierniczych lub celów domowych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, banery wystawowe z papieru,
biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały drukowane],
bony, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, cenniki, chorągiewki papierowe, czasopisma
branżowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, druki handlowe, drukowane emblematy, drukowane karty informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane raporty
konsumenta, drukowane raporty z badań, drukowane zaproszenia, kalendarze, kartki okolicznościowe na zawiadomienia
i podziękowania, kartki muzyczne z życzeniami, kartki świąteczne, kartki urodzinowe, kartki z życzeniami, karty menu,
katalogi, książki, kupony, nadruki, naklejki, okładki czasopism,
organizery osobiste, papierowe karty lojalnościowe, periodyki, plakaty reklamowe, podręcznik użytkownika, programy
imprez, prospekty, raporty, reklamowe szyldy papierowe, reklamy drukowane, reprodukcje obrazów, spisy, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, ulotki, ulotki drukowane,
ulotki reklamowe, wizytówki, papier toaletowy w rolkach, papier toaletowy, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do twarzy, chusteczki higieniczne,
chusteczki do nosa papierowe, papier do celów kuchennych,
worki na śmieci, worki do koszy na śmieci, papier do owijania
i pakowania, worki i torby papierowe, papier do pieczenia,
bielizna stołowa papierowa, formularze [blankiety, druki],
opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych,
pojemniki z tektury falistej, ﬁltry do kawy papierowe, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku
w gospodarstwie domowym, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, podstawki pod kuﬂe do piwa,
torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, nalepki,
naklejki, papierowe obrusy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier pergaminowy, taśmy przylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, pudelka kartonowe lub papierowe, serwetki stołowe papierowe, papierowe
serwetki do użytku domowego, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały i artykuły zabezpieczające
przed wodą i wilgocią, 18 parasole i parasolki, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, wyroby
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, smycze dla zwierząt,
obroże dla zwierząt, laski, kijki marszowe i trekkingowe,
19 niemetalowe ramy do frontów sklepowych, stoiska targowe, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe,
pojemniki i spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, zamki
i klucze, niemetalowe, statuetki, ﬁgurki, dzieła sztuki, ozdoby
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i dekoracje wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe,
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, szczotki i artykuły szczotkarskie, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, talerze, miski ze szkła, miski z tworzyw sztucznych
[pojemniki dla gospodarstwa domowego], pojemniki
do przechowywania żywności, szmatki do butów, szczotki
do butów, szczotki do ubrań, suszarki do bielizny, szczotki
do butów, deski do prasowania, golarki do ubrań na baterie,
łyżki do butów, prawidła do butów, artykuły do czyszczenia
zębów, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, nici dentystyczne, przybory toaletowe, przybory
kosmetyczne, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, zasobniki papieru toaletowego, aparatura
do aromatyzowania powietrza, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], kosze na śmieci, miotły, mopy,
pojemniki na śmieci i odpadki, rękawice do prac domowych
z tworzyw sztucznych, rękawice do użytku domowego, ściereczki do czyszczenia, ściereczki antystatyczne do użytku
domowego, ściereczki do szyb, ścierki do mycia podłóg,
szczotki do dywanów, szczotki do sprzątania, szczotki do mycia naczyń, szmatki do okularów, szufelki do zamiatania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów
domowych, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym,
zmiotki do kurzu, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub
domowych, pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt,
zmywaki do szorowania, do użytku domowego, dzbanki
do piwa, dzbanki na wino, butelki na napoje dla podróżnych,
karafki na wino, szklane karafki, karafki [na alkohol], kieliszki,
korkociągi, kubki, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, kuﬂe do piwa, literatki, naczynia do napojów, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), otwieracze do wina, piersiówki, słomki do picia, szklanki do whisky, uchwyty na kubki,
wiaderka do kostek lodu, wyroby szklane nie ujęte w innych
klasach, butelki, cukiernice, czajniczki do herbaty, garnki, torebki z końcówkami do wyciskania kremu przy dekoracji,
22 torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, 23 przędza i nici, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty
wyrobów tekstylnych, bielizna stołowa i pościelowa, etykiety
z materiału tekstylnego, ﬂagi z tworzyw sztucznych, ﬂagi tekstylne, metki, zasłony, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, rajstopy, wyroby
pończosznicze, legginsy, skarpetki, 26 sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów,
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy,
27 dywany, chodniki i maty, pokrycia ścian i suﬁtów, materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, 28 artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, mleko, twaróg, jogurty, desery mleczne, produkty serowarskie, keﬁr [napój mleczny], śmietana, mleko
sojowe, oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, przeciery warzywne, przeciery owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, potrawy gotowe, zupy i buliony,
przekąski i desery, sałatki gotowe, zupy, krokiety, placki ziemniaczane, warzywa mrożone, mrożone owoce, mrożone produkty rybne, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, gotowe dania z mięsa, śmietanka do kawy
w proszku, suszone owoce, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, groch łuskany, fasola, rośliny strączkowe przetworzone, masło, margaryna, owoce konserwowane, mrożone owoce, frytki, 30 cukry, naturalne
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słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki
smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, żelki, żelki witaminowe, muesli,
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, chrupiące pieczywo,
artykuły spożywcze ze zbóż, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, cukierki, batony i guma do żucia, mąka, cukier,
makarony, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, kasze,
ryż, dania gotowe i wytrawne przekąski, kanapki, hamburgery w bułkach, kanapka z parówką [hot dog], tortille, mięso
w cieście [gotowe], naleśniki, paszteciki, placki, spaghetti,
pizza, mrożone wyroby piekarnicze, sosy, musztarda, ketchup, pikantne sosy, czatnej i pasty, miód, majonez, tosty,
31 karmy i pasze dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt, 32 piwo
i produkty piwowarskie, piwa smakowe, napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje funkcjonalne na bazie wody, preparaty do produkcji napojów, bezmleczne substytuty mleka,
[napoje], aromatyzowane napoje gazowane, soki, soki warzywne, napoje owocowe i soki owocowe, wody, wody gazowane, wody mineralne [napoje], syropy do napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, owocowe
nektary, bezalkoholowe, 33 cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, alkohole wysokoprocentowe, wódka, wino, wymieszane napoje alkoholowe, 34 przybory dla palaczy artykuły
do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tytoniowe (w tym
substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zapałki, aromaty
do tytoniu, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, tytoń luzem do zwijania i do fajek, pojemniki
na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla
palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, 35 usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public
relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
wynajem dystrybutorów automatycznych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, usługi biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, badania rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 ubezpieczenia, usługi
ﬁnansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen,
wydawanie kart przedpłaconych i bonów, zbiórki funduszy
i sponsorowanie ﬁnansowe, informacja ﬁnansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie ﬁnansów, obrót towarami
giełdowymi i papierami wartościowymi, handel walutami
i wymiana walut, przelewy i transakcje ﬁnansowe oraz usługi
płatnicze, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami
płatniczymi, ściąganie należności i factoring, usługi ﬁnansowania, usługi inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo w wypłacaniu
i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo w zakresie zakupu
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na raty, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, 37 zwalczanie szkodników i dezynfekcja,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu
do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych
baz danych, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, 39 usługi przewozu,
transport, pakowanie i składowanie towarów, przewożenie
i dostarczanie towarów, 40 drukowanie, wywoływanie zdjęć
i ﬁlmów, przetwarzanie żywności i napojów, usługi rzeźnicze,
41 usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka
i sport, hazard, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, tłumaczenia, 42 testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi komputerowe, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, testowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów
konsumenckich, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, kawiarnia, kafeterie [bufety], lodziarnie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, pizzerie,
przygotowywanie posiłków i napojów, snack-bary, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów kawowych, usługi kawiarni, usługi herbaciarni, usługi
kateringowe, usługi restauracji fast-food, winiarnie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 45 usługi w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi
prawne, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, zarządzanie znakami towarowymi, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez
licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], licencjonowanie własności przemysłowej jako usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej,
ochrona własności intelektualnej, ochrona praw autorskich.
(210)
(731)

463429
(220) 2016 11 02
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) żabka

(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty i materiały chemiczne dla ﬁlmu, fotograﬁi
i drukowania, 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, barwniki do żywności i napojów, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek
laserowych, wkłady z tonerem [pełne] do urządzeń fotokopiujących, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek igłowych,
wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek fotograﬁcznych,
wkłady atramentowe, pełne do drukarek, tusze w kartridżach,
tusz [tonery] do fotokopiarek, tonery drukarskie, tonery kserograﬁczne, tonery do fotokopiarek, toner w kartridżach
do komputerowych urządzeń drukujących, substancje barwiące, preparaty koloryzujące, preparaty barwiące, papier
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do barwienia jajek wielkanocnych, kolorowe pigmenty, kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń
drukujących, kartridże z tonerem do użytku z komputerami,
kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek atramentowych, kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek laserowych, kartridże z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione], kartridże napełnione tonerem, tusze drukarskie,
barwniki do butów, lakiery i pokosty, farby i farby mocno rozcieńczone, preparaty do konserwacji i zabezpieczania, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
środki toaletowe, bawełniane płatki kosmetyczne, nawilżane
chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, kamienie do wygładzania stóp,
kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki w gotowych zestawach,
zmywacze do paznokci, lakiery do paznokci, lakier do celów
kosmetycznych, nawilżane chusteczki nasączone balsamem
kosmetycznym, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do masażu, olejki do celów kosmetycznych, olejki i płyny do masażu, olejki toaletowe, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], płatki
oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne o działaniu
wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające
odchudzanie, pumeks, środki do higieny jamy ustnej, pasta
do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, waciki do celów kosmetycznych, zestawy
kosmetyków, szampony dla zwierząt, preparaty do kąpieli
dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, aromaty do ciast (olejki
eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty
do żywności [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności w postaci
olejków esencyjnych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne],
olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie
domowym, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, detergenty, artykuły do wybielania, detergenty do użytku
domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu,
tabletki do zmywarek, preparaty do usuwania farb, gotowy
wosk do polerowania, mydła do użytku domowego, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania
podłóg, mieszanka do polerowania podłóg, mieszanki
do mycia okien, mydło w płynie do mycia naczyń, odplamiacz, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, płyny do czyszczenia, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry
i butów, preparaty do prania, płyny do prania, środki do prania tkanin, preparaty czyszczące do dywanów, preparaty
czyszczące do piekarników, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, preparaty
do polerowania, preparaty do usuwania plam do artykułów
gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania tłuszczu,
preparaty do usuwania pleśni, preparaty do wybielania, preparaty do zmywania naczyń, preparaty odtłuszczające do celów domowych, pałeczki zapachowe, preparaty wybielające
do użytku domowego, proszek do zmywarek, proszki do pra-
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nia, ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, ściereczki nasączone preparatem czyszczącym
do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone środkiem
do zmywania naczyń, spraye zapachowe do odświeżania
tkanin, środek do czyszczenia mebli, środek do polerowania
mebli, środki czyszczące, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki
do czyszczenia pojazdów, środki zapachowe do celów domowych, tabletki do zmywarek, żrące środki czyszczące,
środki ścierne i polerskie, 4 energia elektryczna, paliwa i materiały oświetleniowe, opał do grillów, płynne rozpałki do grilla, podpałka w płynie do węgła drzewnego, podpałki, podpałki stałe, rozpałki, świece i knoty do oświetlenia, węgiel
drzewny do grillowania, brykiety do grilla, brykiety paliwowe
do użytku domowego, brykiety z węgla drzewnego, drewno
opałowe, materiały oświetlające, paliwa do zapalniczek, paliwo do rozpalania grilla, paliwo do grilla, wosk pszczeli, świece
zapachowe, świece zawierające środki do odstraszania owadów, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły higieniczne, tampony, podpaski higieniczne, podpaski dla kobiet, wkładki higieniczne, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, preparaty i artykuły dentystyczne,
żywność dla niemowląt, witaminy i preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, płyny
do płukania ust, środki do czyszczenia jamy ustnej, środki
dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, żele nawilżające do użytku osobistego, farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały
opatrunkowe i aplikatory, plastry samoprzylepne, plastry,
opatrunki, plastry na odciski, insektycydy, środki odstraszające insekty, preparaty do zwalczania insektów, insektycydy
do użytku domowego, 6 drobne wyroby metalowe, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, folia aluminiowa,
folie metalowe do zawijania i pakowania,, folie metalowe
do gotowania, pojemniki do pakowania metalowe, opakowania blaszane, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, 7 dystrybutory automatyczne, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, automaty do sprzedaży, torby do odkurzaczy, kartonowe worki do odkurzaczy,
tekturowe worki do odkurzaczy, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory do manicure i pedicure,
przybory do układania włosów, lokówki, elektryczne prostownice do włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana
z tworzyw sztucznych [sztućce], widelce i łyżki, widelce
do grilla, tasaki [noże], sztućce, srebro stołowe [noże, widelce
i łyżki], rozgniatacze do owoców, rozdrabniacze do warzyw,
pudełka przystosowane do sztućców, otwieracze do puszek
[nieelektryczne], obieraczki do warzyw [noże ręczne], noże,
widelce, łyżki, łyżki wykonane z metali szlachetnych, łyżki
stołowe ze stali nierdzewnej, krajarki do jaj [nieelektryczne],
dziadki do orzechów, łopatki do ryb, krajarki do sera, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, nożyczki, nożyce, przyrządy do podtrzymywania ognia, szpikulce do lodu, torby na narzędzia przypinane do pasów
na narzędzia, 9 magnesy, magnetyzery i de magnetyzery,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, elektroniczne
bazy danych, muzyka, ﬁlmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
oprogramowanie komputerowe, urządzenia technologii in-
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formacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, sprzęt
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), urządzenia audiowizualne i fotograﬁczne, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych,
drukarki, fotokopiarki, skanery obrazu, urządzenia i przyrządy
kserograﬁczne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy kontroli
dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, artykuły do karmienia i smoczki, butelki do karmienia niemowląt, butelki do karmienia dzieci, artykuły antykoncepcyjne, prezerwatywy,
11 zapalniczki i zapalarki, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, oświetlenie
i reﬂektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, ﬁltry
do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, suszarki
do włosów, 12 części i akcesoria do pojazdów, 13 artykuły
pirotechniczne, sztuczne ognie, wyroby pirotechniczne, petardy, ognie sztuczne, fontanny sztucznych ogni, 14 biżuteria
i wyroby jubilerskie, kółka na klucze i breloczki, przyrządy
do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 15 akcesoria muzyczne, instrumenty muzyczne, 16 druki,
dzieła sztuki oraz ﬁgurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, kleje
do papieru lub do użytku domowego, materiały drukowane,
papier i karton, spinacze do pieniędzy, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, pasty i inne substancje klejące do artykułów papierniczych lub celów domowych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, banery wystawowe z papieru,
biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały drukowane],
bony, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, cenniki, chorągiewki papierowe, czasopisma
branżowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, druki handlowe, drukowane emblematy, drukowane karty informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane raporty
konsumenta, drukowane raporty z badań, drukowane zaproszenia, kalendarze, kartki okolicznościowe na zawiadomienia
i podziękowania, kartki muzyczne z życzeniami, kartki świąteczne, kartki urodzinowe, kartki z życzeniami, karty menu,
katalogi, książki, kupony, nadruki, naklejki, okładki czasopism,
organizery osobiste, papierowe karty lojalnościowe, periodyki, plakaty reklamowe, podręcznik użytkownika, programy
imprez, prospekty, raporty, reklamowe szyldy papierowe, reklamy drukowane, reprodukcje obrazów, spisy, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, ulotki, ulotki drukowane,
ulotki reklamowe, wizytówki, papier toaletowy w rolkach, papier toaletowy, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do twarzy, chusteczki higieniczne,
chusteczki do nosa papierowe, papier do celów kuchennych,
worki na śmieci, worki do koszy na śmieci, papier do owijania
i pakowania, worki i torby papierowe, papier do pieczenia,
bielizna stołowa papierowa, formularze [blankiety, druki],
opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych,
pojemniki z tektury falistej, ﬁltry do kawy papierowe, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku
w gospodarstwie domowym, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, podstawki pod kuﬂe do piwa,
torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, nalepki,
naklejki, papierowe obrusy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier pergaminowy, taśmy przylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, pudelka kartono-
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we lub papierowe, serwetki stołowe papierowe, papierowe
serwetki do użytku domowego, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały i artykuły zabezpieczające
przed wodą i wilgocią, 18 parasole i parasolki, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, wyroby
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, smycze dla zwierząt,
obroże dla zwierząt, laski, kijki marszowe i trekkingowe,
19 niemetalowe ramy do frontów sklepowych, stoiska targowe, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe,
pojemniki i spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, zamki
i klucze, 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 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe,
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, szczotki i artykuły szczotkarskie, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, talerze, miski ze szkła, miski z tworzyw sztucznych
[pojemniki dla gospodarstwa domowego], pojemniki
do przechowywania żywności, szmatki do butów, szczotki
do butów, szczotki do ubrań, suszarki do bielizny, szczotki
do butów, deski do prasowania, golarki do ubrań na baterie,
łyżki do butów, prawidła do butów, artykuły do czyszczenia
zębów, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, nici dentystyczne, przybory toaletowe, przybory
kosmetyczne, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, zasobniki papieru toaletowego, aparatura
do aromatyzowania powietrza, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], kosze na śmieci, miotły, mopy,
pojemniki na śmieci i odpadki, rękawice do prac domowych
z tworzyw sztucznych, rękawice do użytku domowego, ściereczki do czyszczenia, ściereczki antystatyczne do użytku
domowego, ściereczki do szyb, ścierki do mycia podłóg,
szczotki do dywanów, szczotki do sprzątania, szczotki do mycia naczyń, szmatki do okularów, szufelki do zamiatania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów
domowych, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym,
zmiotki do kurzu, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub
domowych, pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt,
zmywaki do szorowania, do użytku domowego, dzbanki
do piwa, dzbanki na wino, butelki na napoje dla podróżnych,
karafki na wino, szklane karafki, karafki [na alkohol], kieliszki,
korkociągi, kubki, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, kuﬂe do piwa, literatki, naczynia do napojów, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), otwieracze do wina, piersiówki, słomki do picia, szklanki do whisky, uchwyty na kubki,
wiaderka do kostek lodu, wyroby szklane nie ujęte w innych
klasach, butelki, cukiernice, czajniczki do herbaty, garnki, torebki z końcówkami do wyciskania kremu przy dekoracji,
22 torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, 23 przędza i nici, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty
wyrobów tekstylnych, bielizna stołowa i pościelowa, etykiety
z materiału tekstylnego, ﬂagi z tworzyw sztucznych, ﬂagi tekstylne, metki, zasłony, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, rajstopy, wyroby
pończosznicze, legginsy, skarpetki, 26 sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów,
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy,
27 dywany, chodniki i maty, pokrycia ścian i suﬁtów, materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, 28 artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wędliny, nabiał i substy-
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tuty nabiału, mleko, twaróg, jogurty, desery mleczne, produkty serowarskie, keﬁr [napój mleczny], śmietana, mleko
sojowe, oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, przeciery warzywne, przeciery owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, potrawy gotowe, zupy i buliony,
przekąski i desery, sałatki gotowe, zupy, krokiety, placki ziemniaczane, warzywa mrożone, mrożone owoce, mrożone produkty rybne, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, gotowe dania z mięsa, śmietanka do kawy
w proszku, suszone owoce, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, groch łuskany, fasola, rośliny strączkowe przetworzone, masło, margaryna, owoce konserwowane, mrożone owoce, frytki, 30 cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki
smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, żelki, żelki witaminowe, muesli,
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, chrupiące pieczywo,
artykuły spożywcze ze zbóż, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, cukierki, batony i guma do żucia, mąka, cukier,
makarony, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, kasze,
ryż, dania gotowe i wytrawne przekąski, kanapki, hamburgery w bułkach, kanapka z parówką [hot dog], tortille, mięso
w cieście [gotowe], naleśniki, paszteciki, placki, spaghetti,
pizza, mrożone wyroby piekarnicze, sosy, musztarda, ketchup, pikantne sosy, czatnej i pasty, miód, majonez, tosty,
31 karmy i pasze dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt, 32 piwo
i produkty piwowarskie, piwa smakowe, napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje funkcjonalne na bazie wody, preparaty do produkcji napojów, bezmleczne substytuty mleka,
[napoje], aromatyzowane napoje gazowane, soki, soki warzywne, napoje owocowe i soki owocowe, wody, wody gazowane, wody mineralne [napoje], syropy do napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, owocowe
nektary, bezalkoholowe, 33 cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, alkohole wysokoprocentowe, wódka, wino, wymieszane napoje alkoholowe, 34 przybory dla palaczy artykuły
do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tytoniowe (w tym
substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zapałki, aromaty
do tytoniu, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, tytoń luzem do zwijania i do fajek, pojemniki
na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla
palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, 35 usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public
relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
wynajem dystrybutorów automatycznych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, usługi biurowe, zarzą-
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dzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, badania rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 ubezpieczenia, usługi
ﬁnansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen,
wydawanie kart przedpłaconych i bonów, zbiórki funduszy
i sponsorowanie ﬁnansowe, informacja ﬁnansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie ﬁnansów, obrót towarami
giełdowymi i papierami wartościowymi, handel walutami
i wymiana walut, przelewy i transakcje ﬁnansowe oraz usługi
płatnicze, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami
płatniczymi, ściąganie należności i factoring, usługi ﬁnansowania, usługi inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo w wypłacaniu
i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo w zakresie zakupu
na raty, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, 37 zwalczanie szkodników i dezynfekcja,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu
do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych
baz danych, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, 39 usługi przewozu,
transport, pakowanie i składowanie towarów, przewożenie
i dostarczanie towarów, 40 drukowanie, wywoływanie zdjęć
i ﬁlmów, przetwarzanie żywności i napojów, usługi rzeźnicze,
41 usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka
i sport, hazard, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, tłumaczenia, 42 testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi komputerowe, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, testowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów
konsumenckich, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, kawiarnia, kafeterie [bufety], lodziarnie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, pizzerie,
przygotowywanie posiłków i napojów, snack-bary, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów kawowych, usługi kawiarni, usługi herbaciarni, usługi
kateringowe, usługi restauracji fast-food, winiarnie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 45 usługi w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi
prawne, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, zarządzanie znakami towarowymi, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez
licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], licencjonowanie własności przemysłowej jako usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej,
ochrona własności intelektualnej, ochrona praw autorskich.
(210)
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(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 1 mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty i materiały chemiczne dla ﬁlmu, fotograﬁi
i drukowania, 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, barwniki do żywności i napojów, wkłady z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek
laserowych, wkłady z tonerem [pełne] do urządzeń fotokopiujących, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek igłowych,
wkłady z tonerem [pełne] do fotokopiarek fotograﬁcznych,
wkłady atramentowe, pełne do drukarek, tusze w kartridżach,
tusz [tonery] do fotokopiarek, tonery drukarskie, tonery kserograﬁczne, tonery do fotokopiarek, toner w kartridżach
do komputerowych urządzeń drukujących, substancje barwiące, preparaty koloryzujące, preparaty barwiące, papier
do barwienia jajek wielkanocnych, kolorowe pigmenty, kartridże napełnione tonerem do komputerowych urządzeń
drukujących, kartridże z tonerem do użytku z komputerami,
kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek atramentowych, kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek laserowych, kartridże z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione], kartridże napełnione tonerem, tusze drukarskie,
barwniki do butów, lakiery i pokosty, farby i farby mocno rozcieńczone, preparaty do konserwacji i zabezpieczania, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
środki toaletowe, bawełniane płatki kosmetyczne, nawilżane
chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, kamienie do wygładzania stóp,
kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki w gotowych zestawach,
zmywacze do paznokci, lakiery do paznokci, lakier do celów
kosmetycznych, nawilżane chusteczki nasączone balsamem
kosmetycznym, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do masażu, olejki do celów kosmetycznych, olejki i płyny do masażu, olejki toaletowe, perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], płatki
oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do odchudzania,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne o działaniu
wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające
odchudzanie, pumeks, środki do higieny jamy ustnej, pasta
do zębów, płyny do płukania jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, waciki do celów kosmetycznych, zestawy
kosmetyków, szampony dla zwierząt, preparaty do kąpieli
dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, aromaty do ciast (olejki
eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty
do żywności [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności w postaci
olejków esencyjnych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne],
olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie
domowym, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, detergenty, artykuły do wybielania, detergenty do użytku
domowego, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu,
tabletki do zmywarek, preparaty do usuwania farb, gotowy
wosk do polerowania, mydła do użytku domowego, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania
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podłóg, mieszanka do polerowania podłóg, mieszanki
do mycia okien, mydło w płynie do mycia naczyń, odplamiacz, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek, płyny do czyszczenia, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry
i butów, preparaty do prania, płyny do prania, środki do prania tkanin, preparaty czyszczące do dywanów, preparaty
czyszczące do piekarników, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, preparaty
do polerowania, preparaty do usuwania plam do artykułów
gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania tłuszczu,
preparaty do usuwania pleśni, preparaty do wybielania, preparaty do zmywania naczyń, preparaty odtłuszczające do celów domowych, pałeczki zapachowe, preparaty wybielające
do użytku domowego, proszek do zmywarek, proszki do prania, ściereczki do czyszczenia nasączone preparatami do polerowania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, ściereczki nasączone preparatem czyszczącym
do czyszczenia okularów, ściereczki nasączone środkiem
do zmywania naczyń, spraye zapachowe do odświeżania
tkanin, środek do czyszczenia mebli, środek do polerowania
mebli, środki czyszczące, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, środki
do czyszczenia pojazdów, środki zapachowe do celów domowych, tabletki do zmywarek, żrące środki czyszczące,
środki ścierne i polerskie, 4 energia elektryczna, paliwa i materiały oświetleniowe, opał do grillów, płynne rozpałki do grilla, podpałka w płynie do węgła drzewnego, podpałki, podpałki stałe, rozpałki, świece i knoty do oświetlenia, węgiel
drzewny do grillowania, brykiety do grilla, brykiety paliwowe
do użytku domowego, brykiety z węgla drzewnego, drewno
opałowe, materiały oświetlające, paliwa do zapalniczek, paliwo do rozpalania grilla, paliwo do grilla, wosk pszczeli, świece
zapachowe, świece zawierające środki do odstraszania owadów, 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty
i artykuły higieniczne, tampony, podpaski higieniczne, podpaski dla kobiet, wkładki higieniczne, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, preparaty i artykuły dentystyczne,
żywność dla niemowląt, witaminy i preparaty witaminowe,
suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, płyny
do płukania ust, środki do czyszczenia jamy ustnej, środki
dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, żele nawilżające do użytku osobistego, farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne, materiały
opatrunkowe i aplikatory, plastry samoprzylepne, plastry,
opatrunki, plastry na odciski, insektycydy, środki odstraszające insekty, preparaty do zwalczania insektów, insektycydy
do użytku domowego, 6 drobne wyroby metalowe, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, folia aluminiowa,
folie metalowe do zawijania i pakowania,, folie metalowe
do gotowania, pojemniki do pakowania metalowe, opakowania blaszane, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, 7 dystrybutory automatyczne, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, automaty do sprzedaży, torby do odkurzaczy, kartonowe worki do odkurzaczy,
tekturowe worki do odkurzaczy, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory do manicure i pedicure,
przybory do układania włosów, lokówki, elektryczne prostownice do włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkie-
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go, zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana
z tworzyw sztucznych [sztućce], widelce i łyżki, widelce
do grilla, tasaki [noże], sztućce, srebro stołowe [noże, widelce
i łyżki], rozgniatacze do owoców, rozdrabniacze do warzyw,
pudełka przystosowane do sztućców, otwieracze do puszek
[nieelektryczne], obieraczki do warzyw [noże ręczne], noże,
widelce, łyżki, łyżki wykonane z metali szlachetnych, łyżki
stołowe ze stali nierdzewnej, krajarki do jaj [nieelektryczne],
dziadki do orzechów, łopatki do ryb, krajarki do sera, narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, nożyczki, nożyce, przyrządy do podtrzymywania ognia, szpikulce do lodu, torby na narzędzia przypinane do pasów
na narzędzia, 9 magnesy, magnetyzery i de magnetyzery,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, elektroniczne
bazy danych, muzyka, ﬁlmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
oprogramowanie komputerowe, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, sprzęt
i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), urządzenia audiowizualne i fotograﬁczne, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych,
drukarki, fotokopiarki, skanery obrazu, urządzenia i przyrządy
kserograﬁczne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy kontroli
dostępu, urządzenia zabezpieczające i ochronne, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, artykuły do karmienia i smoczki, butelki do karmienia niemowląt, butelki do karmienia dzieci, artykuły antykoncepcyjne, prezerwatywy,
11 zapalniczki i zapalarki, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, oświetlenie
i reﬂektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, ﬁltry
do użytku przemysłowego i domowego, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, suszarki
do włosów, 12 części i akcesoria do pojazdów, 13 artykuły
pirotechniczne, sztuczne ognie, wyroby pirotechniczne, petardy, ognie sztuczne, fontanny sztucznych ogni, 14 biżuteria
i wyroby jubilerskie, kółka na klucze i breloczki, przyrządy
do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 15 akcesoria muzyczne, instrumenty muzyczne, 16 druki,
dzieła sztuki oraz ﬁgurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, kleje
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, kleje
do papieru lub do użytku domowego, materiały drukowane,
papier i karton, spinacze do pieniędzy, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, pasty i inne substancje klejące do artykułów papierniczych lub celów domowych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, banery wystawowe z papieru,
biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały drukowane],
bony, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, cenniki, chorągiewki papierowe, czasopisma
branżowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, druki handlowe, drukowane emblematy, drukowane karty informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane raporty
konsumenta, drukowane raporty z badań, drukowane zaproszenia, kalendarze, kartki okolicznościowe na zawiadomienia
i podziękowania, kartki muzyczne z życzeniami, kartki świąteczne, kartki urodzinowe, kartki z życzeniami, karty menu,
katalogi, książki, kupony, nadruki, naklejki, okładki czasopism,
organizery osobiste, papierowe karty lojalnościowe, periodyki, plakaty reklamowe, podręcznik użytkownika, programy
imprez, prospekty, raporty, reklamowe szyldy papierowe, reklamy drukowane, reprodukcje obrazów, spisy, tablice ogło-
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szeniowe z kartonu lub papieru, ulotki, ulotki drukowane,
ulotki reklamowe, wizytówki, papier toaletowy w rolkach, papier toaletowy, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do twarzy, chusteczki higieniczne,
chusteczki do nosa papierowe, papier do celów kuchennych,
worki na śmieci, worki do koszy na śmieci, papier do owijania
i pakowania, worki i torby papierowe, papier do pieczenia,
bielizna stołowa papierowa, formularze [blankiety, druki],
opakowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych,
pojemniki z tektury falistej, ﬁltry do kawy papierowe, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku
w gospodarstwie domowym, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, podstawki pod kuﬂe do piwa,
torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, nalepki,
naklejki, papierowe obrusy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papier pergaminowy, taśmy przylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, pudelka kartonowe lub papierowe, serwetki stołowe papierowe, papierowe
serwetki do użytku domowego, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały i artykuły zabezpieczające
przed wodą i wilgocią, 18 parasole i parasolki, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, kosmetyczki, kosmetyczki bez wyposażenia, wyroby
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, smycze dla zwierząt,
obroże dla zwierząt, laski, kijki marszowe i trekkingowe,
19 niemetalowe ramy do frontów sklepowych, stoiska targowe, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe,
pojemniki i spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, zamki
i klucze, 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 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe,
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, szczotki i artykuły szczotkarskie, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, talerze, miski ze szkła, miski z tworzyw sztucznych
[pojemniki dla gospodarstwa domowego], pojemniki
do przechowywania żywności, szmatki do butów, szczotki
do butów, szczotki do ubrań, suszarki do bielizny, szczotki
do butów, deski do prasowania, golarki do ubrań na baterie,
łyżki do butów, prawidła do butów, artykuły do czyszczenia
zębów, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, nici dentystyczne, przybory toaletowe, przybory
kosmetyczne, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, zasobniki papieru toaletowego, aparatura
do aromatyzowania powietrza, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], kosze na śmieci, miotły, mopy,
pojemniki na śmieci i odpadki, rękawice do prac domowych
z tworzyw sztucznych, rękawice do użytku domowego, ściereczki do czyszczenia, ściereczki antystatyczne do użytku
domowego, ściereczki do szyb, ścierki do mycia podłóg,
szczotki do dywanów, szczotki do sprzątania, szczotki do mycia naczyń, szmatki do okularów, szufelki do zamiatania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów
domowych, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym,
zmiotki do kurzu, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub
domowych, pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt,
zmywaki do szorowania, do użytku domowego, dzbanki
do piwa, dzbanki na wino, butelki na napoje dla podróżnych,
karafki na wino, szklane karafki, karafki [na alkohol], kieliszki,
korkociągi, kubki, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, kuﬂe do piwa, literatki, naczynia do napojów, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), otwieracze do wina, piersiówki, słomki do picia, szklanki do whisky, uchwyty na kubki,
wiaderka do kostek lodu, wyroby szklane nie ujęte w innych
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klasach, butelki, cukiernice, czajniczki do herbaty, garnki, torebki z końcówkami do wyciskania kremu przy dekoracji,
22 torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, 23 przędza i nici, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty
wyrobów tekstylnych, bielizna stołowa i pościelowa, etykiety
z materiału tekstylnego, ﬂagi z tworzyw sztucznych, ﬂagi tekstylne, metki, zasłony, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach,, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, rajstopy, wyroby
pończosznicze, legginsy, skarpetki, 26 sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów,
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy,
27 dywany, chodniki i maty, pokrycia ścian i suﬁtów, materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, 28 artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, mleko, twaróg, jogurty, desery mleczne, produkty serowarskie, keﬁr [napój mleczny], śmietana, mleko
sojowe, oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, przeciery warzywne, przeciery owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, potrawy gotowe, zupy i buliony,
przekąski i desery, sałatki gotowe, zupy, krokiety, placki ziemniaczane, warzywa mrożone, mrożone owoce, mrożone produkty rybne, produkty mięsne mrożone, przetworzone produkty mięsne, gotowe dania z mięsa, śmietanka do kawy
w proszku, suszone owoce, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, groch łuskany, fasola, rośliny strączkowe przetworzone, masło, margaryna, owoce konserwowane, mrożone owoce, frytki, 30 cukry, naturalne
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki
smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, żelki, żelki witaminowe, muesli,
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, chrupiące pieczywo,
artykuły spożywcze ze zbóż, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, cukierki, batony i guma do żucia, mąka, cukier,
makarony, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, kasze,
ryż, dania gotowe i wytrawne przekąski, kanapki, hamburgery w bułkach, kanapka z parówką [hot dog], tortille, mięso
w cieście [gotowe], naleśniki, paszteciki, placki, spaghetti,
pizza, mrożone wyroby piekarnicze, sosy, musztarda, ketchup, pikantne sosy, czatnej i pasty, miód, majonez, tosty,
31 karmy i pasze dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, ściółka dla zwierząt, 32 piwo
i produkty piwowarskie, piwa smakowe, napoje orzeźwiające, napoje odalkoholizowane, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje funkcjonalne na bazie wody, preparaty do produkcji napojów, bezmleczne substytuty mleka,
[napoje], aromatyzowane napoje gazowane, soki, soki warzywne, napoje owocowe i soki owocowe, wody, wody gazowane, wody mineralne [napoje], syropy do napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, owocowe
nektary, bezalkoholowe, 33 cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, alkohole wysokoprocentowe, wódka, wino, wymieszane napoje alkoholowe, 34 przybory dla palaczy artykuły
do użytku z tytoniem, tytoń i produkty tytoniowe (w tym
substytuty tytoniu), waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, zapałki, aromaty
do tytoniu, papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artykuły dla palaczy, tytoń luzem do zwijania i do fajek, pojemniki
na tytoń i humidory, popielniczki dla palaczy, zapalniczki dla
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palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, 35 usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public
relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
wynajem dystrybutorów automatycznych, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, usługi biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, badania rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 ubezpieczenia, usługi
ﬁnansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen,
wydawanie kart przedpłaconych i bonów, zbiórki funduszy
i sponsorowanie ﬁnansowe, informacja ﬁnansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie ﬁnansów, obrót towarami
giełdowymi i papierami wartościowymi, handel walutami
i wymiana walut, przelewy i transakcje ﬁnansowe oraz usługi
płatnicze, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami
płatniczymi, ściąganie należności i factoring, usługi ﬁnansowania, usługi inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo w wypłacaniu
i przyjmowaniu pieniędzy, pośrednictwo w zakresie zakupu
na raty, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, 37 zwalczanie szkodników i dezynfekcja,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu
do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych
baz danych, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, 39 usługi przewozu,
transport, pakowanie i składowanie towarów, przewożenie
i dostarczanie towarów, 40 drukowanie, wywoływanie zdjęć
i ﬁlmów, przetwarzanie żywności i napojów, usługi rzeźnicze,
41 usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka
i sport, hazard, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, tłumaczenia, 42 testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi komputerowe, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych, testowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów
konsumenckich, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, kawiarnia, kafeterie [bufety], lodziarnie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, pizzerie,
przygotowywanie posiłków i napojów, snack-bary, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów kawowych, usługi kawiarni, usługi herbaciarni, usługi
kateringowe, usługi restauracji fast-food, winiarnie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 45 usługi w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi
prawne, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, zarządzanie znakami towarowymi, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez
licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], licencjonowanie własności przemysłowej jako usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi
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nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej,
ochrona własności intelektualnej, ochrona praw autorskich.
(210)
(731)

463441
(220) 2016 11 02
VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzęsacz
(540) colours of nature

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 31 rośliny ozdobne: kwiaty i rośliny ozdobne
kwiatowe oraz bezkwiatowe w doniczkach i pojemnikach,
drzewa iglaste i krzewy i trawy ozdobne w doniczkach i pojemnikach, rośliny lecznicze w doniczkach i pojemnikach,
cebulki kwiatowe, nasiona roślin i kwiatów, kwiaty i rośliny
suszone do dekoracji.
(210)
(731)

463443
(220) 2016 11 02
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLSKIE BROWARY SEZONOWE

(531) 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.21, 05.11.15, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(210) 463444
(220) 2016 11 02
(731) WOŹNIAK PAWEŁ, Świdnica
(540) SKILL CASE

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami lojalnościowymi
i motywacyjnymi, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, agencje informacji
handlowej, agencja public relations, agencje reklamowe,
analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej,
analizy kosztów, analiza odbioru reklamy, analiza położenia
(stanu) ﬁrmy, analiza pracy w celu określenia umiejętności
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, analiza systemów zarządzana działalnością gospodarczą,
analiza w zakresie reklamy, analiza w zakresie marketingu, au-
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dyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania konsumenckie, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie public relations, badania w zakresie biznesu, biura
pośrednictwa pracy, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji,
doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, informacja marketingowa, informacje
na temat metod sprzedaży, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, ocena potrzeb personelu, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, optymalizacja stron internetowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, planowanie strategii marketingowych, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
wizerunku ﬁrmy, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja ﬁlmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac,
publikowanie tekstów reklamowych, rekrutacja personelu,
rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawienia, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, umieszczanie
reklam, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
ﬁrm handlowych i ﬁrm usługowych, 41 coaching w zakresie
życia osobistego (life coaching), doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, doradztwo zawodowe, kształcenie
praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, nauczanie
indywidualne, opracowanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], pisanie scenariuszy, publikowanie książek, publikowanie
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on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne,
udostępnianie ﬁlmów online nie do pobrania, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi przekwaliﬁkowania zawodowego, usługi szkół [edukacja], usługi trenerskie, wyznaczanie standardów szkoleń, wyższe uczelnie
[edukacja].
(210)
(731)

463445
(220) 2016 11 02
WITWICKI BOHDAN NEW ENERGY,
Siemianowice Śląskie
(540) SILESIA MARATHON Twój bieg. Twoje zwycięstwo.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 artykuły sportowe, 41 organizacja i prowadzenie zawodów sportowych profesjonalnych i amatorskich.
(210)
(731)

463454
(220) 2016 11 03
BIOSTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) BIOSTAT
(510), (511) 35 analizy rynkowe, badania marketingowe,
badania opinii publicznej, badania rynku, komputerowe zarządzanie plikami, marketing, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, public relations, opinie, sondaże,
prognozy ekonomiczne, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wywiad gospodarczy, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, zestawienia statystyczne, usługi w zakresie
informacji rynkowej związane ze statystykami rynkowymi,
42 adaptacja metod statystycznych na potrzeby prac badawczych, administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja
i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych,
badania biotechnologiczne, badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące leków, badania dotyczące
środków farmaceutycznych, badania naukowe, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, badania przy użyciu
analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów
komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych,
badania techniczne, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej,
badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane
z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych,
doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych,
doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w zakresie komputerowych programów
baz danych, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, doradztwo w zakresie
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testowania systemów aplikacyjnych, doradztwo związane
z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, instalacja i dostosowanie
na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego,
hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, kompilacja informacji związanych z technologią
informacyjną, kompilacja informacji związanych z systemami
informacyjnymi, kompilacja programów do przetwarzania
danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego,
prace badawczo - rozwojowe w zakresie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], usługi badawcze w dziedzinie medycyny
i farmakologii, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, usługi dotyczące prowadzenia
badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk
przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia,
w zakresie nauk medycznych, włączając badania kliniczne.
(210)
(731)

463460
(220) 2016 11 03
OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) LIVE FIGHT WIN!
(510), (511) 30 batony, batony czekoladowe, batony zbożowe i energetyczne, batony na bazie granoli, batony z orzechów w karmelu, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata
mrożona, karmelki [cukierki], muesli, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, słodycze,
cukierki jako słodycze, słodycze do ssania, wyroby cukiernicze, przekąski zbożowe, lody spożywcze, jogurt mrożony,
aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, 32 wody mineralne i gazowane, wody stołowe, napoje izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe, napoje
energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, esencje
do produkcji napojów, napoje i soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe nektary.

(210)
(731)

463465
(220) 2016 11 03
AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mikstat
(540) Kaczka pszeniczna

(531) 03.07.06, 05.07.02, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, gotowe dania z mięsa, drób,
podroby, 31 żywy drób, 40 ubój zwierząt, ubój drobiu, wędzenie żywności, konserwowanie żywności, 44 usługi hodowli drobiu.
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(210) 463468
(220) 2016 11 03
(731) CICHOŃ BARTOSZ STOMATOLOGIA, Kraków
(540) Cichoń CENTRUM IMPLANTOLOGII I STOMATOLOGII
ESTETYCZNEJ

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07
(510), (511) 5 materiały i środki stosowane w stomatologii
i protetyce w tym stomatologiczne środki proﬁlaktyczne,
stopy metali do użytku stomatologicznego, kleje do użytku
stomatologicznego i dentystycznego, materiały syntetyczne
do użytku stomatologicznego do wypełnień, cement stomatologiczny, leki do celów stomatologicznych, preparaty
farmaceutyczne do celów stomatologicznych, lakiery przewodzące do celów stomatologicznych, materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, podkłady z metali do celów
stomatologicznych, środki znieczulające do celów stomatologicznych, środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, materiały do uszczelniania szczelin
do celów stomatologicznych, materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, alginaty ortodontyczne
do wykonywania wycisków zębów, żywice dentystyczne,
preparaty i artykuły dentystyczne, 10 aparatura i instrumenty stomatologiczne w tym implanty [protezy] do chirurgii
stomatologicznej, instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku
osobistego, zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu
zębów, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, części protetyczne do stomatologii, kątnice
do stomatologii zachowawczej, igły do celów stomatologicznych, lampy polimeryzacyjne [do utwardzania materiałów
stomatologicznych], tarcze ścierne i dyski ścierające do zastosowań stomatologicznych, uchwyty mocujące do urządzeń wiercących do zastosowań stomatologicznych, irygatory do jamy ustnej do stosowania w stomatologii, przyrządy
protetyczne do celów dentystycznych, przyrządy endodontyczne, przyrządy ortodontyczne, aparaty ortodontyczne,
zamki ortodontyczne [aparaty ortodontyczne] do stosowania w prostowaniu zębów, implanty dentystyczne, sztuczne
implanty, sondy dentystyczne, lusterka dentystyczne, protezy dentystyczne, wiertła stomatologiczne, fotele stomatologiczne, stomatologiczne kamery wewnątrzustne, rękawice
do użytku stomatologicznego, inne wyżej nie wymienione
urządzenia i przyrządy dentystyczne, przyrządy tomograﬁczne do użytku medycznego, skanery rentgenowskie
do tomograﬁi komputerowej, urządzenia RTG do obrazowania stomatologicznego, 35 swiadczenie usług w zakresie
dostarczania informacji dotyczących reklamy i sprzedaży
towarów i surowców stosowanych w stomatologii i ofert
usług stomatologicznych i protetycznych, usługi dla potrzeb
osób trzecich w dziedzinie administrowania działalnością
gospodarczą w usługach medycznych stomatologicznych
i protetyki stomatologicznej, usługi konsultacyjne dotyczące zarządzania gabinetami stomatologicznymi i laboratoriami protetyki stomatologicznej, oferowanie i udostępnianie
do nabycia preparatów dentystycznych i kosmetycznych,
zarządzanie gabinetami stomatologicznymi, zarządzanie
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przedsięwzięciami handlowymi i gospodarczymi, usługi
marketingowe, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
40 produkcja na zamówienie protez stomatologicznych
i sztucznych szczęk, usługi technika dentystycznego, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, sympozjów
w zakresie stomatologii i protetyki, nauczanie pielęgnacji
stomatologicznej, usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie stomatologii, 42 usługi laboratorium badań
biologicznych, analizy laboratoryjne, laboratoryjne usługi
analityczne, usługi laboratoryjne w dziedzinie stomatologii
i protetyki, testowanie kosmetyków, 44 usługi stomatologiczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi medyczne, stomatologia kosmetyczna, pomoc stomatologiczna, stomatologia
z sedacją, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych,
doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji
na temat stomatologii, usługi ortodontyczne, usługi analiz
medycznych związane z leczeniem osób, świadczone przez
laboratorium medyczne, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, konsultacje dentystyczne, chirurgia kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, chirurgia plastyczna.
(210) 463482
(220) 2016 11 03
(731) CICHOŃ BARTOSZ STOMATOLOGIA, Kraków
(540) METAMORFOZY UŚMIECHU
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi medyczne, stomatologia kosmetyczna, pomoc stomatologiczna, stomatologia z sedacją, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, doradztwo związane
ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii,
usługi ortodontyczne, usługi analiz medycznych związane
z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem
i leczeniem chorób, opieka medyczna i analizy związane
z leczeniem pacjenta, konsultacje dentystyczne, chirurgia
kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, chirurgia plastyczna.
(210) 463487
(220) 2016 11 03
(731) NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) NATURELL
(510), (511) 5 produkty lecznicze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze,
dietetyczne środki spożywcze do użytku medycznego,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, żywność
dietetyczna, żywność suplementarna lecznicza, żywność dla
niemowląt, dodatki odżywcze do celów leczniczych, zioła
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
preparaty witaminowe i mineralne do celów medycznych.
(210)
(731)

463489
(220) 2016 11 03
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE AUTO-COM ALEKSANDER
KOŚMIDER I PATRYK ŁĄCZKA SPÓŁKA JAWNA,
Racibórz
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(540) WTRYSKI24.COM

(531) 29.01.13, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia pojazdów, preparaty
do czyszczenia i odświeżania pojazdów samochodowych,
nasączone ściereczki do polerowania, 7 wtryskiwacze,
wtryskiwacze paliwa, wtryskiwacze do maszyn, wtryskiwacze paliwa do silników, pneumatyczne wtryskiwacze
paliwa do silników, wtryskiwacze paliwa do silników spalinowych spalania wewnętrznego, części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi reklamy, promocji, sprzedaży towarów: środki do czyszczenia pojazdów, preparaty
do czyszczenia i odświeżania pojazdów samochodowych,
nasączone ściereczki do polerowania, wtryskiwacze, wtryskiwacze paliwa, wtryskiwacze do maszyn, wtryskiwacze
paliwa do silników, pneumatyczne wtryskiwacze paliwa
do silników, wtryskiwacze paliwa do silników spalinowych
spalania wewnętrznego, części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych, próbniki do wtryskiwaczy diesla, wtryskiwacze do chromatograﬁi cieczowej
do celów naukowych, wycieraczki przednich świateł, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednie do samochodów, wycieraczki do lamp przednich samochodu,
wycieraczki do przednich szyb samochodów, wycieraczki
do szyb przednich samochodów silnikowych, wycieraczki do przednich szyb pojazdów [części pojazdów], odzież,
obuwie, nakrycia głowy, dywaniki podłogowe do pojazdów,
dywaniki podłogowe do samochodów, dywaniki i maty
samochodowe, rozprowadzanie gadżetów reklamowych:
koszulki, kubki, długopisy, breloczki, 37 przegląd samochodów, smarowanie samochodów, czyszczenie samochodów, polerowanie samochodów, malowanie samochodów,
naprawy samochodów, konserwacja samochodów, odświeżanie lakieru samochodu, kompleksowe czyszczenie
samochodów, smarowanie [olejenie] samochodów, instalowanie wyposażenia samochodowego, naprawa karoserii samochodowych, strojenie silników samochodowych,
usługi stacji obsługi samochodów, czyszczenie i mycie
samochodów, naprawy i obsługa samochodów, naprawy
i konserwacja samochodów, naprawy lub konserwacja
samochodów, obsługa i naprawa samochodów, naprawa
samochodów na drodze, usługi wymiany szyb samochodowych, wulkanizacja opon samochodowych [naprawa],
usługi wymiany oleju samochodowego, wypożyczanie
urządzeń do mycia samochodów, usługi w zakresie odnawiania samochodów, malowanie ozdobnych pasków
na samochodach, renowacja sprzęgieł pneumatycznych
dźwigów samochodowych, renowacja hamulców pneumatycznych dźwigów samochodowych, instalacje wnętrz
samochodowych na zamówienie, usługi wymiany przednich szyb samochodowych, renowacja sprzęgieł hydraulicznych dźwigów samochodowych, renowacja hamulców
hydraulicznych dźwigów samochodowych, konserwacja
lub naprawa pojazdów samochodowych, usługi pomocy w przypadku awarii samochodu [naprawa], instalacja
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach,
usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów, udzielanie informacji związanych z naprawą
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lub konserwacją samochodów, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, usługi w zakresie
aplikacji farby antykorozyjnej do podwozia samochodu,
kontrola samochodów i ich części przed konserwacją i naprawą, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem
urządzeń do mycia samochodów, usługi w zakresie wymiany oleju samochodowego z dojazdem do klienta.
(210)
(731)

463491
(220) 2016 11 03
WOJCIECHOWSKI RAFAŁ, WOJCIECHOWSKI PIOTR,
MILITOWSKI KRZYSZTOF SIEJEJE RAFAŁ I PIOTR
WOJCIECHOWSCY, KRZYSZTOF MILITOWSKI SPÓŁKA
CYWILNA, Piegonisko-Pustkowie
(540) BiojeJe

(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 30 waﬂe zbożowe w wersji ekologicznej.
(210) 463492
(220) 2016 11 03
(731) MAŁACHOWSKA BEATA, Warszawa
(540) iuno cosmetics

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki toaletowe,
środki ścierne i polerskie, balsamy samoopalające (kosmetyki), baza podkładowa do paznokci (kosmetyki), bazy pod makijaż w postaci past, biały puder kosmetyczny do twarzy,
brokat do paznokci, brokat do twarzy, brokat do twarzy i ciała, brokat kosmetyczny, błyszczki do ust, chusteczki do twarzy nasączone kosmetykami, cienie do powiek, emulsje
do wzmacniania paznokci, etui na szminkę, eyelinery, eyelinery (kosmetyki), eyelinery w ołówku, farba do rzęs, farby
do ciała (kosmetyczne), farby do malowania twarzy, kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, klej do utwardzania paznokci, kleje do mocowania sztucznych brwi, kleje
do przymocowywania sztucznych paznokci, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do sztucznych rzęs,
włosów i paznokci, kosmetyki do paznokci, kosmetyki
do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki kolorowe, kosmetyki
w formie żeli, kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki w postaci różu, kreda do makijażu, kredki do makijażu,
kredki do oczu, kredki do oczu w płynie, makijaż teatralny,
maski kosmetyczne, materiały na powłoki do paznokci u rąk,
mleczka do demakijażu, mleczka do opalania (kosmetyki),
naklejane ozdoby do paznokci, naklejki do ozdabiania ciała,
nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem
kosmetycznym, nieleczniczy puder do twarzy’, odżywki
utwardzające do paznokci (kosmetyki), olejek do skórek wokół paznokci, podkłady do paznokci (kosmetyki), podkłady
kosmetyczne do twarzy, pomadki do ust, powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, prasowany puder do twarzy, preparaty do demakijażu oczu, preparaty do makijażu
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twarzy i ciała, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty
do sztucznego opalania, płyny kosmetyczne do demakijażu,puder w kamieniu do kompaktów (kosmetyki), pudry w kamieniu (kosmetyki), rozjaśniacze do paznokci, rzęsy, róż, rzęsy
sztuczne, róż kremowy, róż w kremie, róż w płynie, róż
w sztyfcie, róże kosmetyczne, tusze do rzęs, utwardzacze
do paznokci, wymienne wkłady pudru do puderniczek (kosmetyki), zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci
w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci (kosmetyki), środki
do makijażu oczu, żel do brwi, żel do paznokci, żele do demakijażu, żele pod oczy, sztuczna krew (teatralna), sztuczne
brwi, sztuczne brwi samoprzylepne, sztuczne paznokcie
do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, tipsy,
tipsy (kosmetyki), preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty koloryzujące do brwi, preparaty likwidujące opuchliznę i cienie pod oczami: preparaty samoopalające (kosmetyki), produkty do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków,
produkty do makijażu do twarzy i ciała, produkty kolorowe
do policzków, produkty powlekające usta (kosmetyki), proszek do polerowania paznokci, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, puder do makijażu, puder
do twarzy, puder do twarzy w postaci bibułek z pudrem, puder sypki do twarzy, podkłady do makijażu, podkłady do lakierów do paznokci, podkład w płynie (mizu-oshiroi), podkład w kremie, pilniczki kartonowe, pianki (kosmetyki), pasta
kosmetyczna do nakładania na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu sią skóry, papier ścierny szmerglowy do paznokci, papier ściemy do paznokci, palety błyszczków do ust,
ołówki kosmetyczne do policzków, ołówki do powiek, ołówki do brwi, ołówki (kredki) kosmetyczne, makijaż do podwajania powiek, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery
do paznokci w pisaku, lakiery do paznokci, kremy samoopalające (kosmetyki), lakier do paznokci do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, kremy do paznokci, kremy do opalania skóry, kremy do opalania, krem do opalania, krem
do jasnej karnacji, krem bazowy, kredki do ust, kosmetyki
do ozdabiania, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki
do makijażu skóry, kosmetyki do makijażu do kompaktów,
kosmetyki do brwi, kosmetyki brązująco - opalizujące, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyczne pudry do twarzy,
kosmetyczne kredki do oczu, korektory’ do plam i wyprysków, korektory (kosmetyki), korektor do twarzy, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kolorowe kosmetyki do oczu,
barwniki do celów kosmetycznych, naturalne olejki do celów
oczyszczających, nawilżane chusteczki nasączone środkiem
oczyszczającym, płyny do mycia, aromaty, aromaty (olejki
aromatyczne), aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty
do napojów (olejki eteryczne), aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty spożywcze sporządzone
z olejków eterycznych, aromatyczne olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne: emulgowane olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja mięty
(olejek eteryczny), esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, geraniol, kadzidła zapachowe oczyszczające (kunko), naturalne olejki eteryczne, olejek golteriowy, olejek jaśminowy,
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek różany, olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów
kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, polepszacze smaku
do żywności (olejki eteryczne), preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, safrol, terpeny (olejki eteryczne),
woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne, kosmetyki
w formie sproszkowanej (pudry),kosmetyki koloryzujące
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do skóry, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki
do pielęgnacji urody, henna do celów kosmetycznych, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydlą, gąbki nasączone
środkami toaletowymi, dwustronne tasiemki do podklejania
powiek, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla
kobiet, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi,
do użytku kosmetycznego, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, brokat
w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, brokat do ciała,
bibułki do usuwania oleju do celów kosmetycznych, bazy
do ust neutralizujące odcień ust, barwniki kosmetyczne, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, mydlą i żele, kosmetyki do makijażu, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki w postaci kremów, kremy BB, kremy do mycia, kremy
i balsamy kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, nasączone
chusteczki do oczyszczania (nielecznicze, do użytku osobistego), nawilżane chusteczki kosmetyczne, nielecznicze preparaty do namaczania stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody,
nielecznicze płukanki do irygacji, oczyszczające maseczki
do twarzy, odżywki do paznokci, opakowania uzupełniające
do dozowników kosmetyków, papierowe ręczniki do rak nasączone środkami czyszczącymi, peeling do stóp, pianka
pod prysznic i do kąpieli, pianki do oczyszczania ciała, pianki
oczyszczające do skóry, pianki pod prysznic, preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodoryzujących (przybory toaletowe), preparaty do kuracji paznokci, płynne kremy (kosmetyki), płyny
pielęgnacyjne, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty koloryzujące
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie
owłosienia, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, produkty do mycia rąk, puder w kremie
do twarzy, pumeks sztuczny, pumeksy do użytku osobistego, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne,
środki do czyszczenia rąk, żel pod prysznic i do kąpieli, żele
do ciała, żele do rąk, żelowe maseczki na oczy, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do płukania jamy
ustnej, płyny do czyszczenia zębów, proszek do czyszczenia
zębów, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty
do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty do czyszczenia protez zębowych, pasty do zębów
do celów medycznych, pasta do zębów w postaci stałej,
w formie sypkiej, pasta do zębów w formie tabletek twardych, pasta do zębów, paski wybielające zęby, paski odświeżające oddech, paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów (kosmetyki), odświeżacze
oddechu, nie do celów medycznych, odświeżacze oddechu,
odświeżacze do ust w postaci patyczków do żucia z ekstraktów z brzozy, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze spraye do jamy ustnej, nielecznicze pasty do zębów, aerozole do gardła (nielecznicze), żele do wybielania zębów,
żele do czyszczenia zębów, środki do polerowania zębów,
środki do czyszczenia zębów dla zwierząt, środki do czyszczenia zębów w formie gumy do żucia, środki do czyszczenia
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, środki do czyszczenia
zębów, zestawy produktów do higieny jamy ustnej, tabletki
wybarwiające do użytku osobistego w wykrywaniu kamienia nazębnego, spraye do jamy ustnej, nie do celów medycz-
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nych, proszek do zębów w formie pasty, proszek do zębów,
aromaty do perfum, bazy do perfum kwiatowych, bursztyn
(wyroby perfumeryjne), chusteczki perfumowane, dezodoranty do ciała (wyroby perfumeryjne), ekstrakty kwiatowe
(perfumy), ekstrakty perfum, heliotropina, jednorazowe ściereczki nasączone wodą kolońską, jonony (wyroby perfumeryjne), kremy do aromaterapii, kremy perfumowane, mięta
do wyrobów perfumeryjnych, naturalne środki perfumeryjne, olejek lawendowy do użytku kosmetycznego, olejek różany do celów kosmetycznych, olejki naturalne do perfum,
olejki pimentowe, perfumeryjny olejek miętowy, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, perfumowane wody
toaletowe, perfumy, perfumy do zastosowań przemysłowych, perfumy o zapachu drewna cedrowego, perfumy
w płynie, zapachy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji
ciała, woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chińskiej, woda perfumowana, woda toaletowa, woda lawendowa, woda kolońską, waniliowe środki perfumeryjne, wanilina
syntetyczna [artykuły perfumeryjne], syntetyczne produkty
perfumeryjne, substancje zapachowe do użytku osobistego,
substancje aromatyczne do zapachów, spraye do ciała [nielecznicze], płyny do aromaterapii, produkty perfumeryjne,
preparaty zapachowe, preparaty do odymiania [perfumy],
pojemniki z substancjami zapachowymi, piżmo syntetyczne,
piżmo [wyroby perfumeryjne], piżmo (naturalne), perfumy
w postaci stałej, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane
preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, henna
[barwnik kosmetyczny], henna w proszku, kamienie do wygładzania stóp, klej do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, klej do peruk, kleje do celów kosmetycznych, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w formie olejków,
kreda do użytku kosmetycznego, krem do skórek wokół paznokci, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, lakier
do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych,
nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane
chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, odżywki
do skórek wokół paznokci, olejek bergamotowy, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu, nielecznicze, olejki
i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami,
perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], preparaty
do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, preparaty
do pedicure, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żel z aloesem do celów kosmetycznych, środki
wyszczuplające [kosmetyki] inne niż do celów medycznych,
środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki czyszczące do szczoteczek
i pędzelków kosmetycznych, zestawy kosmetyków, woski
do masażu, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, wody
mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, pumeksy do ciała, pumeks,
preparaty ścierne do ciała, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne do twarzy,
preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne
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do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe,
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki, ﬁgurki,
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szczotki i artykuły szczotkarskie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone
będące półproduktem, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, artykuły do czyszczenia zębów, aplikatory
do kosmetyków, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory
do nakładania makijażu (szpatułki), aplikatory do nakładania
makijażu na oczy, balie, buteleczki do nakładania farby
do włosów, ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, dopasowane uchwyty na produkty
do układania włosów, dopasowywane półki na kremy
do twarzy, dopasowywane uchwyty na kremy do pielęgnacji skóry, dopasowywane półki na produkty do utrwalania
włosów, dozowniki do bawełnianych wacików w kulkach,
dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie
(do celów domowych), dozowniki do przechowywania papieru toaletowego (inne niż zamontowane na stale), dozowniki do płynów stosowane z butelkami, dozowniki do ręczników papierowych: dozowniki do serwetek papierowych
(inne niż mocowane na stałe), dozowniki do kremów do pielęgnacji skóry, dozowniki do mydła, dozowniki mydła do rąk,
dozowniki mydła w płynie, dozowniki papieru toaletowego,
gąbki, gąbki do ciała, gąbki do kąpieli, gąbki do makijażu,
gąbki do mikrodermabrazji do użytku kosmetycznego, gąbki
do nakładania pudru na ciało, gąbki do oczyszczania twarzy,
gąbki do szorowania, gąbki roślinne, gąbki toaletowe, gąbki
ścierne do szorowania skóry, miseczki, miseczki do golenia,
miski do farbowania włosów, mydelniczki, mydelniczki ścienne, myjki do peelingu ciała, myjki złuszczające do skóry ciała,
myjki z siatki nylonowej do mycia ciała, naturalne gąbki morskie, nebulizatory do celów domowych, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, półki na mydło do rąk, półki
na produkty do mycia ciała, półki na szampon, półki na żel
pod prysznic, półki z tworzywa sztucznego do wanien, pędzelki do ust, pędzle do farbowania włosów, pędzle do golenia, pędzle do golenia z włosia borsuka, pędzle kosmetyczne,
płatki złuszczające do stóp, osobiste dozowniki do tabletek
lub pigułek, do użytku domowego, paski dla wizażystów,
piankowe separatory palców u nóg do użytku podczas pedicure, pojemniki do przechowywania akcesoriów do włosów
do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na mydło, pojemniki na płyny, puste
do użytku domowego, pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów toaletowych, pokrowce [przykrycia]
na pudełka z chusteczkami jednorazowymi, przybory kosmetyczne, półki na kosmetyki, grzebienie do tapirowania
włosów, grzebienie do włosów, grzebienie elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, grzebyki do rzęs, kapcie złuszczające skórę stóp, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki puderniczki
[kompakty], kosmetyczne szpatułki do użytku z produktami
do depilacji, metalowe pudełka do dozowania ręczników papierowych, miednice [naczynia], miednice do płukania,
miednice łazienkowe [naczynia], gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, grzebienie do czyszczenia, grzebienie, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, ﬂakony
na perfumy, etui na grzebienie, elektryczne grzebienie
do włosów, dzbany do miednic, dozowniki żelu pod prysznic, drążki na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, dozowniki
szamponu, dozowniki ręczników do rąk, niezamontowane
na stałe, dozowniki produktów do utrwalania włosów, dozowniki produktów do mycia ciała.
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(210) 463501
(220) 2016 11 03
(731) NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) ISKIAL
(510), (511) 5 produkty lecznicze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze,
dietetyczne środki spożywcze do użytku medycznego,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, żywność
dietetyczna, żywność suplementarna lecznicza, żywność dla
niemowląt, dodatki odżywcze do celów leczniczych, zioła
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
preparaty witaminowe i mineralne do celów medycznych.

(210)
(731)

(210) 463503
(220) 2016 11 03
(731) NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) RHODIOLA
(510), (511) 5 produkty lecznicze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze,
dietetyczne środki spożywcze do użytku medycznego,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, żywność
dietetyczna, żywność suplementarna lecznicza, żywność dla
niemowląt, dodatki odżywcze do celów leczniczych, zioła
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
preparaty witaminowe i mineralne do celów medycznych.

(531) 01.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 41 usługi klubów zdrowia [poprawianie kondycji], organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, wypożyczanie książek, kultura ﬁzyczna,
wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów],
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, organizacja
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, 43 hotele, biura
[agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], restauracje,
kawiarnie, bary szybkiej obsługi [snack-bary], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi barowe, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, 44 łaźnie tureckie, manicure, masaż,
łaźnie publiczne, usługi saun, usługi solariów.

(210) 463508
(220) 2016 11 03
(731) PAWLAK EWELINA, Wrocław
(540) PIZZA & COFFEE Dobra robota

(531) 11.01.02, 27.05.01, 08.07.04
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barów typu fast-food na wynos, bary, bary szybkiej obsługi
-snack-bary, kawiarnia, herbaciarnie, bary przekąskowe, bary
sałatkowe, lodziarnie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem -catering, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie
żywności i napojów w bistrach, pizzerie, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, puby, restauracje oferujące dania na wynos, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, usługi barów kawowych,
usługi barowe, usługi kateringowe obwoźne, usługi kawiarni, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji fast-food,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia na wynos, zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach.

463509
(220) 2016 11 03
VENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łapino
(540) Venus HOTEL

(210)
(731)

463510
(220) 2016 11 03
ŁOTOWSKA-KUDASZEWICZ MAGDALENA M&F,
Białystok
(540) MYDLARNIA CZTERY SZPAKI

(531) 03.07.16, 05.03.99, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, emulsje, płyny do twarzy
i do ciała, pianki kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, środki
do mycia i pielęgnacji ciała i włosów, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, balsamy do włosów, odżywki do włosów, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, dezodoranty, środki kosmetyczne do makijażu i demakijażu, środki upiększające, produkty kosmetyczne do opalania i ochrony przed słońcem,
preparaty do depilacji, artykuły toaletowe, preparaty do pielęgnacji paznokci.
(210)
(731)

463516
(220) 2016 11 04
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) GELLWE MĄKA EWA SUPER DO PIECZENIA
(510), (511) 30 mąka, produkty zbożowe.
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(210)
(731)

463517
(220) 2016 11 04
MASTER-SERWIS OPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudno
(540) Master
(510), (511) 12 dętki, felgi, opony, 37 wymiana, wyważanie
i montaż opon.
(210) 463518
(220) 2016 11 04
(731) NAJDER GRYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Stratosfera BrandPower
(510), (511) 35 usługi w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie marketingu oraz reklamy, badania rynku, badania
opinii publicznej, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie analizy siły marki.
(210) 463522
(220) 2016 11 04
(731) NAJDER GRYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Stratosfera Deskryptor
(510), (511) 35 usługi w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie marketingu oraz reklamy, badania rynku, badania
opinii publicznej, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie analizy treściowej marki.
(210) 463523
(220) 2016 11 04
(731) GOLONKA JAN, Wrocław
(540) EMAKO

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 21 akwaria pokojowe, balie, balony szklane -pojemniki, brytfanny, buteleczki, butelki, butelki chłodnicze,
butelki na napoje dla podróżnych, butelki na napoje dla podróżnych, cedzaki, cedzaki do użytku domowego, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski
do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do prania -tary, deski do prasowania, doniczki na kwiaty, doniczki
okienne, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki
mydła, dozowniki papieru toaletowego, dozowniki papieru
toaletowego, druciaki metalowe, dysze do węży zraszających, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki
do parzenia kawy nieelektryczne, dzieła sztuki z porcelany,
terakoty i szkła, dziobki naczyń, elektryczne i nieelektryczne
korkociągi, elementy napinające do odzieży, elementy podtrzymujące ruszt, etui na grzebienie, ﬁliżanki, ﬁltry do kawy
nieelektryczne, ﬁolki szklane -pojemniki, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy i foremki -przybory kuchenne, formy, foremki [przybory kuchenne], frytownice nieelektryczne, garnki, garnki kuchenne, gasidła
do świec, gąbki czyszczące, gąbki do makijażu, gąbki do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, gąsiory, gąsiory szklane, gofrownice do ciast nieelektryczne, grzebienie, grzebienie dla zwierząt, grzebienie
elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, haczyki do zapinania guzików, ircha do czyszczenia, karafki
na alkohol, kieliszki do jajek, klamerki do wieszania ubrań
na sznurze, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych,
klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera,
komplety do likierów, konewki, koryta, koryta do picia, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne puderniczki
-kompakty, kosze do użytku domowego, kosze na chleb, kosze na papier, kosze na śmieci, kotły, koziołki pod noże na stół,
kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, kryształ
-wyroby szklane, kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucz-
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nych, kubły, kuﬂe, kuﬂe na piwo, kuwety dla zwierząt domowych, lejki, foremki do lodu, łapki do garnków, łapki na insekty, łopatki -sprzęt kuchenny, łopatki -sztućce, łopatki do ciast,
łyżki do butów, łyżki do mieszania -przybory kuchenne, łyżki
do polewania pieczeni -utensylia kuchenne, majolika, maselniczki, materiały do wyrobu szczotek i pędzli, maty do pieczenia, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów
i mrożonych napojów, miednice -naczynia, mieszadełka
do koktajli, miksery, nieelektryczne, do celów domowych
[blendery], miotełki do kurzu, miotełki do usuwania kurzu
z mebli, miotły, miseczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu,
ręczne, młynki ręczne do użytku domowego, mopy, mozaiki
ze szkła nie do celów budowlanych, mydelniczki, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli -shakery, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, narzędzia do czyszczenia, ręczne, nici dentystyczne, nici
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, nieelektryczne młynki kuchenne, nieelektryczne przybory do pastowania butów, nieprzetworzone lub pół przetworzone
szkło -z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, nocniki, obrączki dla drobiu, obrączki dla ptaków, odkurzacze
nieelektryczne, odpady bawełniane do czyszczenia, okładki,
uchwyty na karty menu, osłony na doniczki nie z papieru,
otwieracze do butelek elektryczne i nieelektryczne, elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania owadów, ozdoby
z porcelany, packi na muchy, packi na muchy, pakuły czyszczące, pałeczki -sprzęt kuchenny, parowary nieelektryczne,
patelnie, patery, pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne,
pędzle kuchenne, pieprzniczki, piknikowe koszyki z naczyniami, pipety do degustacji win, pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku
domowego, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki,
nie z papieru i nie z tkanin, podpórki, uchwyty do kwiatów
i roślin -układanie kwiatów, podstawki pod żelazka do prasowania, pojazdy-szkło na szyby -półfabrykaty, pojemniki
do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki na olej,
ocet, sól i pieprz, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, pojemniki termoizolacyjne, pokrowce
na deski do prasowania, pokrywki do garnków, pokrywy
na akwaria, polerujące materiały do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, popiersia z porcelany,
terakoty lub szkła, porcelana, półmiski -tace, półmiski do jarzyn, prasy do czosnku -sprzęt kuchenny, prasy do krawatów,
prasy do spodni, prasy do tortilli, nieelektryczne -przybory
kuchenne, prawidła do butów, prawidła do butów, przenośne lodówki, przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze popiołu do użytku domowego, przesiewacze, sita
przybory gospodarstwa domowego, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne, przybory kuchenne
nieelektryczne, przybory toaletowe, przykrycia na czajniczek,
przykrywki do dań, przyrządy do demakijażu, przyrządy
do krojenia ciasta, przyrządy do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, przyrządy do ściągania butów, pucharki
na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka
obiadowe, pudełka szklane, pułapki na myszy, pułapki na myszy, puszki do pudru, ręczne młynki do kawy, rękawice
do grilla, rękawice do mycia samochodów, rękawice do piekarnika, rękawice do polerowania, rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rogi
do picia, rondle, rondle ceramiczne, rozpylacze do perfum,
rozpylacze zapachowe, roztopiona krzemionka -produkt pół
przetworzony inna niż dla budownictwa, ruszty kuchenne,
salaterki, serwetniki, serwetniki, serwisy -zastawy stołowe,
serwisy do herbaty, serwisy do kawy -zastawa stołowa, sitka
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do herbaty, sitka do konewek, sitka do zaparzania herbaty,
skarbonki-świnki, skóra do polerowania, słoiki na ciastka,
słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwacze, stalowa
wełna do czyszczenia, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny
lub szkła, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, stojaki na pędzle do golenia, stroiki na świece, suszarki do bielizny,
syfony na wodę gazowaną, szczecina świńska, szczecina
zwierzęca -szczotkarstwo, szczoteczki do brwi, szczoteczki
do paznokci, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów
elektryczne, szczotki, szczotki dla koni, szczotki do butów,
szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do dywanów,
szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń,
szczotki do rozsmarowywania smoły, szczotki do szklanych
kloszy do lamp, szczotki do szorowania, szczotki do wosku
do nart, szczotki elektryczne, z wyjątkiem części maszyn,
szklane naczynia do picia, szklane włókno krzemowe inne
niż do celów włókienniczych, szklane zatyczki, szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło mleczne, szkło mleczne,
szkło płaskie walcowane -materiał surowy, szkło sproszkowane do dekoracji, szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, szmatki do czyszczenia, szpatułki kosmetyczne, szpilki
kuchenne metalowe, sztuczne jajka podkładowe, szufelki lub
przyrządy do zbierania okruszków, szybkowary nieelektryczne, szybkowary nieelektryczne, szyldy z porcelany lub
ze szkła, ściereczki do kurzu, ścierki do mycia podłóg, świeczniki, świeczniki -oprawy, tace do użytku domowego, tace
do użytku domowego papierowe, tace obrotowe, talerze,
talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki
do celów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, termosy do napojów, terraria domowe -uprawa roślin, terraria wewnętrzne -wiwaria, torby izotermiczne,
torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki
do dywanów, nie będące maszynami, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego,
uchwyty na gąbki, urny, urządzenia do odwaniania do użytku osobistego, urządzenia do rozciągania rękawiczek, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, urządzenia
i aparaty nieelektryczne do polerowania, do celów domowych, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, wałki do ciasta domowe, wanienki dla niemowląt
przenośne, wanienki dla ptaków, wata szklana inna niż do izolacji, wazony, wazy do zup, wełniane odpady do czyszczenia,
wiaderka do kostek lodu, wiadra płócienne, wiadra z wyciskarkami do mopów, wieszaki na ręczniki -pręty i koła, włosie
do produkcji szczotek, włókna szklane inne niż do izolacji
i celów włókienniczych, wodne aparaty do czyszczenia jamy
ustnej, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku
domowego, wykałaczki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, wyroby szczotkarskie,
wyroby szklane malowane, wyżymaczki do mopów, zamknięcia pokrywek do garnków, zastawa stołowa, zastawa
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw,
zgrzebła, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze,
zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, żłoby dla
zwierząt.
(210)
(731)

463524
(220) 2016 11 04
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) GELLWE EWA CUKIER SUPER
(510), (511) 30 cukier, wyroby cukiernicze.
(210)
(731)

463526
(220) 2016 11 04
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

Nr ZT01/2017

(540) ALTO BARRICA Grande de

(531)

29.01.15, 27.05.01, 03.01.02, 03.01.22, 02.09.16, 24.01.08,
24.09.02, 24.09.09, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.
(210) 463532
(220) 2016 11 04
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) FAFA RAFA
(510), (511) 29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczy, dżemy, galaretki, galaretki
owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, marmolada, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach,
przekąski na bazie owoców, rodzynki, sałatki owocowe, wiórki kokosowe, 30 aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, bułeczki słodkie, chałwa, chipsy jako
produkty zbożowe, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki
eteryczne, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, glukoza do celów kulinarnych, gofry, guma do żucia, herbatniki petit-beurre, jogurt mrożony jako lody spożywcze,
karmelki jako cukierki, krakersy, lody, lukier do ciast, lukrecja
dla cukiernictwa, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, mięta do wyrobów cukierniczych, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, orzechy w czekoladzie,
galaretki owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako
wyroby cukiernicze, pastylki jako wyroby cukiernicze, piernik, placki, płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, pralinki, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów,
ptifurki jako ciasteczka, puddingi, słodziki naturalne, sorbety
jako lody, suchary, syropy i melasa, waﬂe ryżowe, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe baloniki
zbożowe.
(210)
(731)

463536
(220) 2016 11 04
JEZIORSKI MARCIN, Kraków
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(540) ZAKA LEC pizza bar
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ki za wyjątkiem uszczelek metalowych i ołowianych oraz
uszczelki do maszyn i pojazdów mechanicznych, 35 usługi w zakresie: sprzedaż hurtowa i detaliczna różnego typu
uszczelek do wszelkich maszyn i pojazdów mechanicznych.
(210)
(731)

463553
(220) 2016 11 04
TEDEL POL WYTWÓRNIA USZCZELEK DARIUSZ
TROCHIMIUK, LUCJAN TROCHIMIUK SPÓŁKA JAWNA,
Borówiec
(540) LOCTER
(531) 26.04.01, 08.07.04, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi -snack - bary, kafeterie
-bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, samoobsługa -restauracje, usługi barowe.
(210) 463544
(220) 2016 11 04
(731) MIKUSEK RAFAŁ, Warszawa
(540) ORTOPEDIAINFO.PL
(510), (511) 41 publikacja artykułów edukacyjnych o tematyce medycznejj, 44 usługi medyczne.
(210) 463548
(220) 2016 11 04
(731) HAMELA-OLKOWSKA ANITA, Warszawa
(540) SONOFEM
(510), (511) 44 badania medyczne, badania w celu oceny
zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwaliﬁkowany personel medyczny, informacja medyczna, konsultacje medyczne, opieka
medyczna i zdrowotna, pomoc medyczna, poradnictwo
medyczne, usługi medyczne w zakresie andrologii, usługi
medyczne w zakresie chorób zakaźnych, usługi medyczne
w zakresie dermatologii, usługi medyczne w zakresie diabetologii, usługi medyczne w zakresie dietetyki, usługi medyczne w zakresie endokrynologii, usługi ﬁzjoterapii, usługi ginekologiczne, usługi ginekologii estetycznej, usługi ginekologii
onkologicznej, usługi interny, usługi medyczne w zakresie
kardiologii, usługi lekarskie, usługi medycyny rodzinnej, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne, usługi
medyczne w zakresie neurologii, usługi medyczne w zakresie ortopedii, usługi medyczne w zakresie pobrań krwi, usługi
położnicze [akuszeria], usługi w zakresie porad laktacyjnych,
usługi medyczne w zakresie proktologii, usługi medyczne
w zakresie psychiatrii, usługi medyczne w zakresie psychologii, usługi medyczne w zakresie reumatologii, usługi medyczne w zakresie ultrasonograﬁi, usługi w zakresie badań
lekarskich, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych.
463552
(220) 2016 11 04
TEDEL POL WYTWÓRNIA USZCZELEK DARIUSZ
TROCHIMIUK, LUCJAN TROCHIMIUK SPÓŁKA JAWNA,
Borówiec
(540) TEDEL POL WYTWÓRNIA USZCZELEK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.13.25, 26.11.01
(510), (511) 7 uszczelki głowic cylindrów, uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego spalania, metalowe
i niemetalowe uszczelki do silników pojazdów, 17 uszczelki za wyjątkiem uszczelek metalowych i ołowianych oraz
uszczelki do maszyn i pojazdów mechanicznych, 35 usługi w zakresie: sprzedaż hurtowa i detaliczna różnego typu
uszczelek do wszelkich maszyn i pojazdów mechanicznych.
(210)
(731)

463554
(220) 2016 11 04
TEDEL POL WYTWÓRNIA USZCZELEK DARIUSZ
TROCHIMIUK, LUCJAN TROCHIMIUK SPÓŁKA JAWNA,
Borówiec
(540) tedel pol
(510), (511) 7 uszczelki głowic cylindrów, uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego spalania, metalowe
i niemetalowe uszczelki do silników pojazdów, 17 uszczelki za wyjątkiem uszczelek metalowych i ołowianych oraz
uszczelki do maszyn i pojazdów mechanicznych, 35 usługi w zakresie: sprzedaż hurtowa i detaliczna różnego typu
uszczelek do wszelkich maszyn i pojazdów mechanicznych.
(210) 463564
(220) 2016 11 04
(731) QLOC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) QLOC

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.01.01, 26.01.02, 26.13.25
(510), (511) 7 uszczelki głowic cylindrów, uszczelki do silników spalinowych wewnętrznego spalania, metalowe
i niemetalowe uszczelki do silników pojazdów, 17 uszczel-

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.01.01, 27.01.02, 29.01.12
(510), (511) 9 gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry
wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
nagrane taśmy wideo zawierające gry, nagrane dyski laserowe zawierające gry, nagrane płyty kompaktowe zawierające
gry, nagrane płyty DVD zawierające gry, zaprogramowane
gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], nagrania audio, nagrania audio i wideo taśmy zawierające nagrania audio, dyski optyczne z nagraniami audio,
ﬁlmy animowane, ﬁlmy rysunkowe, animowane urządzenia
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służące do tłumaczenia, urządzenia do tłumaczenia języków
obcych, oprogramowanie do gier do użytku z konsolami
do gier wideo, programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe [programy], komputerowe programy operacyjne, nagrane programy komputerowe, nagrane programy
gier komputerowych, programy interaktywnych gier wideo,
programy do gier wideo, programy komputerowe do gier,
programy do gier elektronicznych, ładowalne programy gier
komputerowych, interaktywne programy gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy komputerowe, programy gier elektronicznych do pobrania, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 28 gry, gry
elektroniczne, gry przystosowane do użytku z odbiornikami
telewizyjnymi, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 39 usługi
informacyjne związane z lokalizacją towarów, 40 remastering
ﬁlmów z jednego formatu na inny, 41 gry internetowe [nie
do pobrania], tłumaczenia, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, usługi tłumaczeń, realizacja ﬁlmów
animowanych, produkcja ﬁlmów animowanych, produkcja
obrazów animowanych, usługi w zakresie animacji efektów
specjalnych do ﬁlmów i wideo, 42 programowanie komputerowe w zakresie gier wideo, programowanie komputerowe
w zakresie gier wideo i gier komputerowych, projektowanie,
opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, sprawdzanie jakości, audyt jakości,
ocena jakości, testy jakości, kontrola jakości, testy kontroli
jakości, certyﬁkacja [kontrola jakości], graﬁka artystyczna,
planowanie projektu, doradztwo projektowe, projektowanie
konstrukcji, renderowanie graﬁki komputerowej (obróbka
cyfrowa obrazów), pisanie oprogramowania komputerowego, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego,
inżynieria oprogramowania komputerowego, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie
animacji komputerowych.

Nr ZT01/2017

(210)
(731)

463568
(220) 2016 11 05
KASPRZYK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ORION,
Kłobuck
(540) Miody Polskie med

(531)

01.15.15, 03.13.05, 06.07.07, 06.07.08, 06.07.25, 07.01.09,
26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 miód, mieszanki miodowe.
(210)
(731)

463569
(220) 2016 11 05
KASPRZYK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ORION,
Kłobuck
(540) Miody Polskie APITERAPIA

(210)
(731)

463567
(220) 2016 11 05
KASPRZYK JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ORION,
Kłobuck
(540) Miody Polskie

(531)

03.13.05, 06.07.07, 06.07.08, 06.07.25, 07.01.09, 07.01.19,
26.04.02, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.14, 02.01.01, 02.01.30,
02.09.21
(510), (511) 30 miód, mieszanki miodowe.
(210)
(731)

463582
(220) 2016 11 07
WYROBY NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białka Tatrzańska
(540) WYROBY naturalne

(531)

01.15.15, 03.13.05, 06.07.07, 06.07.25, 07.01.09, 07.01.19,
26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 miód, mieszanki miodowe.

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach
i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu artykułów spożyw-

Nr ZT01/2017
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czych, kosmetyków, odzieży, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
ﬁrm krajowych i zagranicznych z branży spożywczej, kosmetycznej, odzieżowej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych branży spożywczej, kosmetycznej, odzieżowej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
usługi promocyjno -marketingowe oraz publikacja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych branży spożywczej,
kosmetycznej, odzieżowej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, usługi w zakresie tworzenia sieci dystrybucji
artykułów z branży spożywczej, kosmetycznej, odzieżowej,
napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

(540) TANI OPAŁ MIAŁ WĘGLOWY
WYSOKOENERGETYCZNY

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 03.01.06, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 4 węgiel.

463584
(220) 2016 11 07
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) 4MOVE ISOTONIC & WITAMIN DRINKS

139

(210)
(731)

463599
(220) 2016 11 07
TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec
(540) TANI OPAŁ EKOGROSZEK

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje musujące,
nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety
(napoje), syropy do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineralna, napoje chłodzące, energetyzujące,
izotoniczne, preparaty do produkcji wody gazowanej, produkty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych,
wzmacniających i innych, pastylki do napojów musujących,
wody smakowe i witaminizowane, piwo.
(210)
(731)

463589
(220) 2016 11 07
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) IBUSPAN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe.
(210)
(731)

463590
(220) 2016 11 07
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) IBU TRIPLE ACTION
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe.

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.01.14
(510), (511) 4 węgiel.
(210) 463608
(220) 2016 11 07
(731) IDZIKOWSKI REMIGIUSZ REMOTRONIX, Szczecin
(540) RTX

463595
(220) 2016 11 07
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) GASTROBUTIN IBS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
produkty z maślanem sodu, produkty stosowane w zaburzeniach czynności jelit.

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe
prowadzone na rzecz osób trzecich, kojarzenie kontrahentów handlowych na zasadzie odbiorcy i dostawcy towarów,
dystrybucja materiałów reklamowych, usługi agencji importowo - eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego
na rzecz ﬁrm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenie
sklepów i hurtowni tradycyjnych, dystrybucja towarów przez
Internet, prowadzenie sklepu online za pośrednictwem Internetu w zakresie: zestawów do monitoringu obiektów, kamer
zewnętrznych i wewnętrznych oraz akcesoriów do zabezpieczenia pojazdów zwłaszcza: alarmów samochodowych
i motocyklowych, zamków do pojazdów, sterowników centralnego zamka, czujników parkowania, systemów lokalizacji
GPS, rejestratorów jazdy.

(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

463598
(220) 2016 11 07
TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec

463609
(220) 2016 11 07
TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec
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(540) TANI OPAŁ MIAŁ WĘGLOWY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.08, 26.13.25
(510), (511) 4 węgiel.
(210)
(731)

463612
(220) 2016 11 07
TNK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TNK

(531) 07.01.08, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 pożyczki, usługi ﬁnansowe.
(210)
(731)

463614
(220) 2016 11 07
JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) La Vantil

Nr ZT01/2017

ne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane
z drewna, ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna,
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia
wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski
na głowę, ornaty, palta, pantoﬂe domowe, pantoﬂe kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy
[odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież],
piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podeszwy
butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe,
podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki, podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy,
pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery,
rajstopy, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki
z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi,
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnicospodenki, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy,
szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do spodni pod stopy,
togi, turbany, walonki [buty ﬁlcowe], woalki, welony [odzież],
wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.
(210)
(731)

463615
(220) 2016 11 07
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) FLUGARDIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe do ssania, środki na ból gardła.
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista,
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty
sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, buty za kostkę,
cholewki do obuwia, cholewki do obuwia, chustki [apaszki]: cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki
kąpielowe, czepki pod prysznic, czubki do butów, daszki
[nakrycia głowy], daszki do czapek, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary
[ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety,
gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki,
półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki
dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież],
karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierzyki
przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów
piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, krótkie
haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki,
legginsy, liberie, majtki, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież],
mundury, mycki, piuski, nakrycia głowy, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona,
nauszniki [odzież], obuwie, obuwie, obuwie gimnastycz-

463617
(220) 2016 11 07
KASAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) mustafa
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso wołowe, wieprzowe,
cielęce, baranie, jagnięce, końskie, królicze, dziczyzna, drób,
ryby, przetwory z tych produktów, wędliny, kiełbasy, szynki,
polędwice, bekon, ekstrakty mięsne, zupy, konserwy, konserwy mięsne, konserwy mięsno-warzywne, dania gotowe
z mięsa i półprodukty mięsne, ﬂaki, podroby, wyroby garmażeryjne, tłuszcze jadalne, smalec, żelatyna, mięso suszone,
konserwowane, mięso smażone, paczkowane, mięso świeże,
wędzone, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
takich jak mięso i wędliny, mięso wołowe, wieprzowe, cielęce, baranie, jagnięce, końskie, królicze, dziczyzna, drób,
ryby, przetwory z tych produktów, wędliny, kiełbasy, szynki,
polędwice, bekon, ekstrakty mięsne, zupy, konserwy, konserwy mięsne, konserwy mięsno-warzywne, dania gotowe
i półprodukty, ﬂaki, podroby, wyroby garmażeryjne, tłuszcze
jadalne, smalec, żelatyna, mięso suszone, konserwowane,
mięso smażone, paczkowane, mięso świeże, wędzone pozwalające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać
się z ofertą oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na stronie internetowej, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji.
(210)
(731)

463618
(220) 2016 11 07
WOŁOSZYN KRZYSZTOF P.P.H.U. BEMAG,
Gutowo Wielkie

Nr ZT01/2017
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(540) BEMAG www.bemag.pl

(531) 03.01.15, 01.05.01, 01.05.08, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 bloczki notatnikowe, bloki do pisania, bloki do rysunku, bloki listowe, bloki papierowe, cyrkle, długopisy kolorowe, ﬂamastry, ﬂamastry zakreślacze, glina
do modelowania, gumki do ścierania, klej biurowy, kredki
do kolorowania, kredki ołówkowe, kredki świecowe, książeczki do kolorowania, linijki, nalepki, notatniki, ołówki, pasta
do modelowania, podkładki do papieru do pisania, podkładki na biurko, szkolne zeszyty, taśma klejąca, taśma klejąca pakowa, zestawy ołówków, zestawy piór i długopisów,
zeszyty, 28 baseny kąpielowe [zabawki], gry, gry karciane,
gry planszowe, gry sportowe, gry towarzyskie, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, huśtawki [zabawki], kolejki zabawki,
kości do gry, leżaczki bujane (zabawki), modele [zabawki],
nadmuchiwane zabawki do basenu, piłki do gry, pistolety
[zabawki], pistolety na wodę [zabawki], pojazdy [zabawki],
puzzle [zabawki], skrzynki i pudełka na zabawki, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, wrotki [zabawki], zabawki,
zabawki bujane, zabawki dmuchane, zabawki do jeżdżenia
bez napędu silnikowego, zabawki do piaskownicy, zabawki
drewniane, zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucznych],
zabawki mówiące, zabawki muzyczne, zabawki na kołkach
napędzane pedałami, zabawki nakręcane, zabawki pluszowe, zabawki sprzedawane w formie zestawów, zabawki
w postaci puzzli, zabawki z tworzyw sztucznych, 35 usługi
sprzedaży detalicznej online w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej online w związku
z drukami, usługi sprzedaży detalicznej online w związku
z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej online w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej online
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej online
związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży hurtowej
online w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej online w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej online w związku z zabawkami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami.
(210)
(731)

463619
(220) 2016 11 07
HURTOWNIA ZABAWEK AWZ ZAREMBA, WOŁOSZYN
SPÓŁKA JAWNA, Gostyń
(540) AWZ Ale Wybór Zabawek

(531) 03.02.01, 03.02.03, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 bloczki notatnikowe, bloki do pisania, bloki do rysunku, bloki listowe, bloki papierowe, cyrkle, długopisy kolorowe, ﬂamastry, ﬂamastry zakreślacze, glina

141

do modelowania, gumki do ścierania, klej biurowy, kredki
do kolorowania, kredki ołówkowe, kredki świecowe, książeczki do kolorowania, linijki, nalepki, notatniki, ołówki, pasta
do modelowania, podkładki do papieru do pisania, podkładki na biurko, szkolne zeszyty, taśma klejąca, taśma klejąca pakowa, zestawy ołówków, zestawy piór i długopisów,
zeszyty, 28 baseny kąpielowe [zabawki], gry, gry karciane,
gry planszowe, gry sportowe, gry towarzyskie, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, huśtawki [zabawki], kolejki zabawki,
kości do gry, leżaczki bujane (zabawki), modele [zabawki],
nadmuchiwane zabawki do basenu, piłki do gry, pistolety
[zabawki], pistolety na wodę [zabawki], pojazdy [zabawki],
puzzle [zabawki], skrzynki i pudełka na zabawki, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, wrotki [zabawki], zabawki,
zabawki bujane, zabawki dmuchane, zabawki do jeżdżenia
bez napędu silnikowego, zabawki do piaskownicy, zabawki
drewniane, zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucznych],
zabawki mówiące, zabawki muzyczne, zabawki na kołkach
napędzane pedałami, zabawki nakręcane, zabawki pluszowe, zabawki sprzedawane w formie zestawów, zabawki
w postaci puzzli, zabawki z tworzyw sztucznych, 35 usługi
sprzedaży detalicznej online w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej online w związku
z drukami, usługi sprzedaży detalicznej online w związku
z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej online w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej online
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej online
związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży hurtowej
online w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej online w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej online w związku z zabawkami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami.
(210) 463623
(220) 2016 11 07
(731) PERTKIEWICZ JAROSŁAW, Sieradz
(540) GENUS
(510), (511) 7 agregaty prądotwórcze.
(210) 463628
(220) 2016 11 07
(731) Orion Corporation, Espoo, FI
(540) VIRTAGO S
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne dla ludzi.
(210)
(731)

463637
(220) 2016 11 07
HELKRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HELKRA CENTRUM DYSTRYBUCJI PAPIER BIURO
SZKOŁA
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(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.15, 29.01.04
(510), (511) 16 druki, papier, artykuły piśmienne, artykuły papiernicze, pędzle, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, 28 gry
i zabawki, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać poprzez katalogi, w hurtowni i sklepie z artykułami biurowymi,
kosmetykami, odzieżą, maszynami i urządzeniami biurowymi, książkami, gazetami, artykułami fotograﬁcznymi, meblami, obuwiem, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badanie rynku, reklama, transkrypcja
przekazywanych danych, 39 transport towarowy drogowy
samochodami.
(210) 463638
(220) 2016 11 07
(731) KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) iCCTV ANALITYKA NADZÓR INTEGRACJA

(531) 26.01.01, 26.01.12, 27.05.01, 27.05.07, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do monitoringu wizyjnego, kamery
wideo przystosowane do celów monitoringowych, 45 analizy kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów
zapobiegania oszustwom i kradzieżom, monitoring systemów bezpieczeństwa, monitoring alarmów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, usługi monitoringu, usługi w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(210) 463639
(220) 2016 11 07
(731) KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) iCCTV ANALITYKA NADZÓR INTEGRACJA

(531) 26.01.01, 26.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do monitoringu wizyjnego, kamery
wideo przystosowane do celów monitoringowych, 45 analizy kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów
zapobiegania oszustwom i kradzieżom, monitoring systemów bezpieczeństwa, monitoring alarmów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, usługi monitoringu, usługi w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(210) 463640
(220) 2016 11 07
(731) GĄSIOROWSKI DAMIAN, Kraków
(540) Fabryka Zabawek
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(531)

07.11.25, 15.07.01, 15.07.04, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08,
27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 7 automaty sprzedające na żetony, automaty
sprzedające uruchamiane monetami, 11 lampki nocne [inne
niż świeczki], lampki biurkowe, 14 zegarki z budzikiem, budziki, zegarki, breloczki do kluczy [ozdoby], 20 skrzynki i pudełka na zabawki, 28 zabawki, zabawki dla dzieci, zabawki edukacyjne, zabawki drewniane, zabawki sprzedawane w formie
zestawów, klocki do zabawy [konstrukcyjne], klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć, szybowce zabawki, ﬂippery [zabawki], zabawki mówiące, pojazdy [zabawki], pistolety [zabawki], puzzle [zabawki], bąki [zabawki], kolejki zabawki,
zabawki budowlane, modele [zabawki], garaże zabawki, zabawki nakręcane, zabawki w postaci aparatów fotograﬁcznych [nierobiące zdjęć], modele samochodów [zabawki lub
przedmioty do zabawy], zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane w zestawie, zabawki imitujące przedmioty
używane przez dorosłych w życiu codziennym, zabawki pluszowe, zabawki giętkie, zabawki na baterie, zabawki [ﬁgurki]
akcji, nakręcane chodzące zabawki, zabawki zdalnie sterowane, zabawki do jeżdżenia, zabawki do pchania, odbijające się zabawki, zabawki z metalu, wieloczęściowe zabawki
konstrukcyjne, zabawki akcji na baterie, elektryczne zabawki
[ﬁgurki] akcji, zabawki w kształcie zwierząt, wielofunkcyjne
zabawki dla dzieci, zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucznych], pojazdy jeżdżące
dla dzieci [zabawki], zestawy do składania modeli (zabawki),
drewniane klocki do budowania [zabawki], zestawy modeli
do składania [zabawki], postacie z bajek fantasy [zabawki],
zabawki do jeżdżenia bez napędu silnikowego, pojazdy - zabawki z elementami do przekształcania, modele konstrukcji
w zmniejszonej skali [zabawki], zabawki w postaci przekształcanych pojazdów - robotów, ﬁgurki akcji [zabawki lub
artykuły zabawkowej, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zegarki zabawkowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z zabawkami, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 41 warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty
w celach szkoleniowych, warsztaty do celów rekreacyjnych,
zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka / edukacja], wydawanie czasopism, publikacja czasopism.
(210) 463641
(220) 2016 11 07
(731) FABISIAK WOJCIECH MALWA TEA, Lubiszyn
(540) Fit aktive

(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.14, 04.05.03
(510), (511) 5 herbata lecznicza, napoje lecznicze, zioła
lecznicze, nalewki z ziół do celów leczniczych, wyciągi z ziół
do celów leczniczych, herbata ziołowa, mieszanki ziołowe
do celów leczniczych, 30 herbata, mieszanki herbat, kompozycje herbat, herbata mrożona, herbata owocowa, herbata
instant, kawa, kawa zbożowa, preparaty roślinne zastępujące
kawę, kakao, przyprawy, zioła do celów spożywczych, zioła
suszone do celów spożywczych.
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(210) 463642
(220) 2016 11 08
(731) UNI-PACK MACIEJKO SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) Sam

(531)

20.05.25, 26.04.03, 26.04.05, 26.11.02, 26.11.11, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 29 dżemy, dżemy owocowe, dżem imbirowy,
przetwory owocowe [dżemy], dżemy i marmolady owocowe, musy owocowe, musy warzywne, konﬁtury owocowe,
konﬁtury warzywne, 30 polewa w postaci syropu, syrop
czekoladowy, syrop kukurydziany, syrop klonowy, syrop stołowy, syrop smakowy, syropy i sosy smakowe do kawy, syropy i sosy smakowe do deserów, syropy i sosy spożywcze,
syrop do naleśników, syropy glukozowe spożywcze, syrop
glukozowy do produkcji żywności, sosy, sos czekoladowy,
sosy owocowe, sosy zagęszczone, syropy i sosy o smakach
cynamonowym, imbirowym, karmelowym, korzennym, lawendowym, malinowym, miętowym, orzechowym, pomarańczowym, różanym, waniliowym, bananowym, solonego
karmelu, miodowym, dyniowym, 32 soki, sok pomarańczowy, sok winogronowy, sok grejpfrutowy, sok żurawinowy,
soki aloesowe, soki warzywne, soki gazowane, sok z melona,
sok z guawy, sok z mango, sok z granatów, sok pomidorowy, soki warzywne, mieszane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, koncentraty
soków owocowych, sok z czarnej porzeczki, napoje z soku
jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku
aloesu, zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, napoje
zawierające głównie soki owocowe, bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje.
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karmelu, miodowym, dyniowym, 32 soki, sok pomarańczowy, sok winogronowy, sok grejpfrutowy, sok żurawinowy,
soki aloesowe, soki warzywne, soki gazowane, sok z melona,
sok z guawy, sok z mango, sok z granatów, sok pomidorowy, soki warzywne, mieszane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, koncentraty
soków owocowych, sok z czarnej porzeczki, napoje z soku
jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku
aloesu, zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, napoje
zawierające głównie soki owocowe, bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje.
(210)
(731)

463646
(220) 2016 11 08
ELANSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) Elanstil

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne w postaci granulek, styren, poliamid, polietylen, polipropylen, produkty chemiczne
do celów przemysłowych, 23 przędza, przędza syntetyczna,
nici z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych.
(210) 463651
(220) 2016 11 08
(731) BĄK URSZULA LUDMIŁA, Bilcza
(540) SOK JABŁKO + MALINA

(210) 463643
(220) 2016 11 08
(731) UNI-PACK MACIEJKO SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) Sam
(531)

(531) 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 29 dżemy, dżemy owocowe, dżem imbirowy,
przetwory owocowe [dżemy], dżemy i marmolady owocowe, musy owocowe, musy warzywne, konﬁtury owocowe,
konﬁtury warzywne, 30 polewa w postaci syropu, syrop
czekoladowy, syrop kukurydziany, syrop klonowy, syrop stołowy, syrop smakowy, syropy i sosy smakowe do kawy, syropy i sosy smakowe do deserów, syropy i sosy spożywcze,
syrop do naleśników, syropy glukozowe spożywcze, syrop
glukozowy do produkcji żywności, sosy, sos czekoladowy,
sosy owocowe, sosy zagęszczone, syropy i sosy o smakach
cynamonowym, imbirowym, karmelowym, korzennym, lawendowym, malinowym, miętowym, orzechowym, pomarańczowym, różanym, waniliowym, bananowym, solonego

27.05.01, 29.01.15, 05.07.08, 05.07.13, 25.01.15, 06.07.11,
06.07.25
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki
warzywne, napoje owocowe, musy owocowe i warzywne
(smoothie).
(210) 463654
(220) 2016 11 08
(731) CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) VAS Voice Analysis System
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy, instalacje, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji, informacji elektronicznej w obrębie indywidualnych stacji
roboczych, komputerów osobistych, sieci komputerowych,
Internetu, oprogramowanie komputerowe do obsługi komunikacji w grupach poprzez sieci komputerowe oraz Internet, oprogramowanie komputerowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł
informacji, urządzenia globalnej sieci komputerowej do dostarczanego online oprogramowania komputerowego i publikacji w formie elektronicznej, interaktywny software, software komputerowy do zarządzania bankami danych,
programy komputerowe nagrane, tablice na ogłoszenia elektroniczne, zbiory danych nagrane na nośnikach informacji,
wizualne i/lub odczytywalne maszynowo nośniki informacji,
pobieralne publikacje elektroniczne, publikacje w formie
elektronicznej, oprogramowanie komputerowe [software],
programy komputerowe, zwłaszcza w dziedzinie komunikacji fachowców i klientów, oprogramowanie zawierające wyszukiwarki i przeszukiwanie baz danych, 35 systematyzacja
i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, sprzedaż i pośrednictwo
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, reklama,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, telefoniczne
udzielanie informacji, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych usługi Call-Center, w tym
przetwarzanie zleceń zakupu, reklamacji i zapytań ofertowych, udostępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla
użytkowników Internetu, telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych, mianowicie doradztwo odnośnie
produktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, fakturowanie i obsługa reklamacji (handel elektroniczny) przez
hotline serwisową, usługi związane z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania relacjami za pomocą
programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, informacja online dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bonusowych,
zniżek, bonów, kart, czeków, kodów, kuponów, nośników
umożliwiających doładowanie wartościowe, promocja
sprzedaży, forum informacyjne dla konsumentów, organizowanie dystrybucji bonów towarowych, wartościowych, podarunkowych, czeków wartościowych, czeków podarunkowych, kart podarunkowych, kart wartościowych, zniżek,
kuponów, kodów, nośników umożliwiających doładowanie
wartościowe za pośrednictwem telefonów komórkowych,
innych urządzeń mobilnych, jak i poprzez Internet, organizowanie gier, konkursów wystaw, prezentacji i loterii oraz imprez rozrywkowych w celach handlowych lub reklamowych,
także online przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd handlowych i reklamowych, usługi
marketingowe, organizowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji, zarządzania i promocji, usługi franchisingu zawarte w tej klasie, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami,
obróbka danych komputerowych, systematyzacja informacji
prowadzona w komputerowych bazach danych, zarządzanie
sprzedażą przez Internet, prowadzenie wykazu informacji
handlowych w Internecie, przeprowadzanie sondaży, badania i analiza rynku, analiza kosztów, sporządzanie statystyk,
badania opinii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych online, 38 informacja o telekomunikacji, łączność
poprzez sieć światłowodów: łączność poprzez terminale
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komputerowe, łączność telefoniczna, łączność za pomocą
telefonii komórkowej, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, łączność za pomocą telefonów, informacja o telekomunikacji, usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne,
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla
telekomunikacji, wypożyczanie modemów, telefonów, urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze - radio, telefon lub
inne środki łączności elektronicznej dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego w postaci platformy informatycznej do obsługi hotline, dystrybucji, promocji, sprzedaży,
odsprzedaży, wymiany, serwisu, naprawy, reklamacji rzeczy
poprzez sieć elektroniczną, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, usługi portalu internetowego, przesyłanie środkami
elektronicznymi informacji dotyczących wybranych ﬁrm
i osób ﬁzycznych, usługi przekazywania informacji on-line
z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu
do stron WWW, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, środkami elektronicznymi, usługi związane z interaktywną platformą do wymiany informacji, zwłaszcza informacje
kontaktowe
różnego
rodzaju
(usługi
telekomunikacyjne), przesyłanie i dostarczanie wiadomości
i informacji, w szczególności do baz danych dostępnych publicznie, do sieci przesyłu danych, takich jak Internet, usługi
związane z komunikacją świadczone poprzez Internet, usługi
w zakresie realizowania transmisji multimedialnych, usługi
przekazywania informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfrowego, elektroniczne przesyłanie kart, listów, mail’i i wiadomości, instrukcji, wiadomości,
poczty, dokumentów, informacji, obrazu, news, usługi online
– dostarczanie wiadomości i informacji każdego rodzaju,
w formie dźwięku i obrazu, usługi polegające na zapewnianiu komunikacji za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych wielu użytkownikom w celu udostępnienia własnych zbiorów i źródeł informacji i danych, usługi dostarczania
informacji za pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej z przeszukiwalnymi indeksami i bazami danych, włączając tekst, dokumenty w formie elektronicznej, informacje
graﬁczne i audiowizualne, usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi w zakresie umożliwiania wymiany
informacji i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem
sieci teleinformatycznych, Internetu i telefonów komórkowych, usługi przekazywania informacji lokalnej dotyczącej
obszaru na którym znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, dostarczanie publikacji elektronicznych online
nie ściągalnych, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów,
organizowanie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw,
festynów, pikników, eventów tematycznych, kształcenie
praktyczne, szkolenia, e-learning, dokształcanie i doradztwo
zawodowe, mikro-wydawnictwa, publikacja książek elektronicznych usługi w zakresie gier interaktywnych, 42 usługi informatyczne w zakresie interaktywnej platformy do wymiany informacji, zwłaszcza informacji kontaktowych różnego
rodzaju naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro-
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jektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie, rozwój, powielanie i instalacje komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń,
systemów i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe
dla osób trzecich, przetwarzanie danych, opracowywanie
projektów technicznych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, prace
badawczo-rozwojowe zakresie sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego i oprogramowania, rozwój, tworzenie, rozbudowa i konserwacja (ulepszanie
i aktualizacja) systemów komputerowych, usługi bibliotek
programów komputerowych i baz danych, jak również
ich wynajem, doradztwo w sprawach urządzeń komputerowych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi oraz serwisami internetowymi, projektowanie i opracowywanie portali internetowych,
administrowanie portalami internetowymi, prowadzenie
serwerów, tworzenie, utrzymywanie, projektowanie serwisów internetowych WWW, obsługa forum dyskusyjnego,
wzornictwo i rozwój produktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi artystów graﬁków, plastyków, usługi graﬁczne, wzornictwo przemysłowe, obsługa interaktywnej witryny internetowej online do umieszczania ofert,
promowania, sprzedaży i odsprzedaży przedmiotów i usług
przez globalną sieć komputerową, telefon komórkowy lub
inne urządzenie mobilne, obsługa interaktywnej witryny internetowej online do płatności mobilnych, obsługa interaktywnej witryny internetowej online dotyczącej marketingu
za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń mobilnych, Internet, usługi administratora baz danych,
także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu masowego. obsługa elektronicznej i internetowej platformy, prowadzenie stron komputerowych,
w szczególności stron z platformą o użyteczności społecznej
online do handlu, wymiany informacji, sprzedaży, napraw,
serwisowania, regeneracji, reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych użytkowników, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, tworzenie indeksów informacji,
dostarczanie interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług informacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dostępnych przez globalną sieć komputerową w celu wyszukiwania,
przekazywania i przetwarzania informacji w zakresie sprzedaży, promocji, napraw, serwisowania, reklamacji, gwarancji,
konserwacji oraz usług w formie tekstu, elektronicznych dokumentów, banków danych, graﬁki i audiowizualnych informacji. umożliwienie korzystania z software do pobierania
informacji i analizy dużych objętościowo zasobów danych,
odnośnie pobierania danych między sobą, udostępnianie
software do tworzenia wykazów informacji i innych źródeł
informacji, udostępnienie software do wyszukiwania informacji z wykazu informacji, banków danych lub tekstu, obrazu, graﬁki, elektronicznych dokumentów, audiowizualnych
informacji, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej
sieci informacyjnej, środkami elektronicznymi, tworzenie
komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone online, prowadzenie serwerów, elektroniczna
konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, doradztwo w sprawach sprzętu
i oprogramowania komputerowego.
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(210) 463660
(220) 2016 11 08
(731) BĄK URSZULA LUDMIŁA, Bilcza
(540) SOK POMIDOROWY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.17, 06.07.11, 06.07.25, 25.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki
warzywne, napoje owocowe, musy owocowe i warzywne
(smoothie).
(210) 463664
(220) 2016 11 08
(731) KRUK TOMASZ CARTER TRANS, Chorzów
(540) MAXIRET
(510), (511) 4 brykiety węglowe, brykiety drzewne, brykiety
paliwowe, paliwa energetyczne, paliwa na bazie węgla, biopaliwa, dodatki niechemiczne do paliw, granulaty z biomasy,
pelety z biomasy, podpałki, drewno opałowe.
(210) 463666
(220) 2016 11 08
(731) POLTV MULTIMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) POL TV zdrowie

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 instalowanie, naprawy i konserwacja: komputerów, urządzeń w systemie telewizji szpitalnej, urządzeń i instalacji RTV, instalacji telewizji kablowej, 38 transfer
strumieniowy danych, w tym materiałów multimedialnych
w Internecie, usługi w zakresie łączności komputerowej,
usługi w zakresie komputerowego przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej, usługi w zakresie transmisji programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie telewizji
kablowej, usługi w zakresie telewizji szpitalnej, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, transmisja wideo na żądanie,
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 41 usługi w zakresie
prowadzenia studia ﬁlmowego, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm wideo, nagrania
dźwiękowe jakąkolwiek techniką w tym na taśmach wideo
i techniką cyfrową, usługi obrazów cyfrowych, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie magnetowidów i sprzętu audio, produkcja ﬁlmów jakąkolwiek techniką w tym na taśmach wideo i techniką cyfrową, produkcja
programów telewizyjnych, usługi produkcji ﬁlmów, usługi
w zakresie produkcji telewizyjnych programów rozrywkowych, opracowanie i projektowanie produktów multimedialnych, fotoreportaże, usługi w zakresie publikowania elektronicznego i multimedialnego, telewizyjne usługi rozrywkowe,
udostępnianie ﬁlmów online nie do pobrania, 42 analizy
systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu
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komputerowego i multimedialnego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, instalacja programów
komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów multimedialnych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, wynajem sprzętu audiowizualnego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, powielanie programów
komputerowych.
(210) 463669
(220) 2016 11 08
(731) ZALEWSKA SARA, Poznań
(540) Zalla

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy dla dzieci
i dorosłych, 42 usługi artystów graﬁków, usługi projektantów
mody.
(210) 463680
(220) 2016 11 08
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) butterﬂy
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne,
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie
owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy środki chemiczne dla
ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw
bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia
do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako
nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła, mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne,
mleczka kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne, środki do namaczania i prania, płyny zmiękczające
do prania, preparaty do czyszczenia i dezynfekcji, proszki
do prania, pasty do zębów, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki
do tępienia larw, preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki
do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków, środki
do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.
(210)
(731)

463685
(220) 2016 11 08
POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
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(540) POLSAT MEDIA ADFLOW

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 interfejsy komputerowe, systemy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
35 komputerowe zarządzanie plikami, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 38 cyfrowa transmisja
danych za pośrednictwem Internetu, komunikacja w celu
wymiany danych w formie elektronicznej, 42 tworzenie i administrowanie stron www, witryn i portali, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych.
(210) 463692
(220) 2016 11 08
(731) Arﬁnsa Argentina Financiera S.A., Buenos Aires, AR
(540) BEMBERG ESTATE WINES LA LINTERNA
(510), (511) 33 wina, wina musujące.
(210) 463693
(220) 2016 11 08
(731) Arﬁnsa Argentina Financiera S.A., Buenos Aires, AR
(540) BEMBERG ESTATE WINES PIONERO
(510), (511) 33 wina, wina musujące.
(210)
(731)

463701
(220) 2016 11 09
CHROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Żary
(540) Chroma
(510), (511) 16 wizytówki, pieczątki biurowe, gazety, czasopisma [periodyki], aﬁsze, plakaty z papieru lub kartonu,
aktówki [artykuły biurowe], artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, bibuły, bilety, bloki do pisania, bloki [artykuły papiernicze], broszury, akwaforty [graﬁka], akwarele, albumy
fotograﬁczne, albumy kolekcjonerskie, ilustrowane albumy,
albumy do zdjęć, albumy do wklejania, almanachy [roczniki], atlasy, mapy geograﬁczne, znaczki pocztowe, drukowane
publikacje, czcionki drukarskie, diagramy, zestawy drukarskie,
przenośne [artykuły biurowe], publikacje drukowane, drukowane emblematy, etykiety nie z materiału tekstylnego,
formularze [blankiety, druki], fotograﬁe [wydrukowane], fotograwiura, hektografy, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalka
maszynowa, kalka techniczna, suche kalkomanie, kartki z życzeniami, karton, opakowania kartonowe, składane pudełka
kartonowe, kartonowe maty stołowe, karty, karty indeksowe
[artykuły papiernicze], karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki [z kartonu lub papieru],
książki, mapy, materiały drukowane, materiały opakowaniowe, [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu,
materiały piśmienne, nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
notatniki [notesy], numeratory, obrusy papierowe, obrazy
i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki,
papier, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], plany, papier do pakowania prezentów, papierowe pudełka do pakowania, pojemniki papierowe do pakowania, papier do owijania i pakowania, podręczniki [książki], powielacze, prospekty,
przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały pi-
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śmienne], pudełka kartonowe lub papierowe, rejestry, księgi
główne [książki], reprodukcje graﬁczne, ręczniki papierowe,
segregatory [artykuły biurowe], skoroszyty na dokumenty,
szablony [artykuły piśmienne], teczki, tkaniny introligatorskie,
ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia (karty -) [artykuły
papiernicze], zeszyty do pisania lub rysowania, 35 dystrybucja materiałów reklamowych, fotokopiowanie, prenumerata
gazet [dla osób trzecich], powielanie dokumentów, reklama,
reklama korespondencyjna, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, komputerowe zarządzanie plikami, udostępnianie komputerowej bazy
danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
od -), obróbka tekstów, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, 40 apreturowanie papieru, drukowanie,
druk wywabowy, druk typograﬁczny, druk sitowy, drukowanie litograﬁczne, drukowanie oﬀsetowe, drukowanie szablonów, introligatorstwo, obróbka i przetwarzanie papieru, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług
bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej
online, laminowanie, grawerowanie, reprodukcja fotograﬁi,
usługi reprograﬁczne, drukowanie fotograﬁi z nośników cyfrowych, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych.
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(531) 27.05.01
(510), (511) 34 ciekły roztwór (płyn) do elektronicznych
papierosów.
(210)
(731)

463719
(220) 2016 11 09
LAVO LABS JAROSŁAW CHRASTEK, AGNIESZKA
LORENS-KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) HOT LIGHT

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 34 zapalniczki dla palaczy tytoniu.
(210)
(731)

463722
(220) 2016 11 09
BAMA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) BAMA LOGISTICS

(210) 463711
(220) 2016 11 09
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) nimm 2 Boomki
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 logistyka transportu, magazynowanie, magazynowanie ładunków, magazynowanie towarów, spedycja,
spedycja ładunków, spedycja towarów, transport krajowy,
transport materiałów niebezpiecznych, usługi międzynarodowego transportu, usługi spedycji.

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe,
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych
produktów zawarte w klasie 30.

(210)
(731)

463724
(220) 2016 11 09
PAŚNIKOWSKA URSZULA MATKA POLKA
HYBRYDOWA, Białystok
(540) MATKA POLKA HYBRYDOWA

(210)
(731)

463713
(220) 2016 11 09
PIEKARNIA PIEKUŚ PAKULSCY & WALOREK SPÓŁKA
JAWNA, Inowrocław
(540) Polskie Chleby Cenne - Talar
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze: pieczywo, pieczywo
świeże, pieczywo mrożone, chleb, chleby bezdrożdżowe.
(210)
(731)

463714
(220) 2016 11 09
PIEKARNIA PIEKUŚ PAKULSCY & WALOREK SPÓŁKA
JAWNA, Inowrocław
(540) Polskie Chleby Cenne - Denar
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze: pieczywo, pieczywo
świeże, pieczywo mrożone, chleb, chleby bezdrożdżowe.
(210)
(731)

463718
(220) 2016 11 09
LAVO LABS JAROSŁAW CHRASTEK, AGNIESZKA
LORENS-KOZAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) Skull

(531) 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 manicure.
(210)
(731)

463726
(220) 2016 11 09
STOWARZYSZENIE POLSKI ZWIĄZEK FUTBOLU
AMERYKAŃSKIEGO, Warszawa
(540) SUPERFINAŁ
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 etui na okulary, kaski ochronne dla uprawiania
sportu, magnesy dekoracyjne, ochraniacze zębów, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub
pokrywanych nimi, nie ujęte w innych klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, breloczki do kluczy ozdobne, emblematy z metali szlachetnych, ﬁgurki [statuetki] z metali szlachetnych, koperty do zegarków, medale, spinki do krawatów,
16 aﬁsze, plakaty, aktówki artykuły biurowe, albumy, almanachy [roczniki], bilety, chorągiewki papierowe, czasopisma
[periodyki], daszki do czapek, emblematy - pieczęcie papierowe, etykiety z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze,
karty do kolekcjonowania inne niż do gry, karty pocztowe,
materiały do nauczania [z wyjątkiem aparatów], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], stemple [pieczątki], 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, aktówki,
teczki, etui na klucze, kufry bagażowe i podróżne, sportowe
torby, 21 bidony, kubki, naczynia do picia, kubki z papieru
lub tworzyw sztucznych, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze
(jednostkowe) oraz nakrycia tekstylne stosowane w gospodarstwie domowym, narzuty na łóżka, bielizna pościelowa,
chorągiewki, drukowane tkaniny perkalowe, ﬂagi niepapierowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki,
apaszki, bluzy, buty sportowe, czapki [nakrycie głowy], kurtki,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, okucia metalowe
do obuwia, obuwie piłkarskie, obuwie sportowe, garnitury,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, podkoszulki, skarpetki, t-shirty, 26 emblematy: ozdobne, nie z metali szlachetnych, numery startowe, 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, balony do zabawy, gimnastyczne przyrządy, piłki do gry, karty
do gry, przyrządy stosowane w kulturystyce, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze łokci [artykuły
sportowe], 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne.
(210)
(731)

463727
(220) 2016 11 09
IMMOCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) O!SHOPPING

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 drukowane publikacje, czasopisma, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, papier, tektura, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, kalendarze,
informatory papierowe, prospekty, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, aktówki z papieru lub tworzyw sztucznych, teczki, akwarele, albumy, materiały piśmienne, drukowane kokardy papierowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, aﬁsze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu,
bilety, bloki do pisania, chorągiewki papierowe, emblematy,
pieczęcie papierowe, kalkomanie, etykiety nie z materiału
tekstylnego, ﬂamastry, fotograﬁe, gazety, koperty, kartki z życzeniami, karty pocztowe, materiały drukowane, torby
na śmieci, skoroszyty, notatniki, notesy podręczne, ołówki,
ołówki automatyczne, pióra jako artykuły biurowe, pióra
wieczne, piórniki, przybory do pisania, piśmienne przybory
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szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, temperówki do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, torebki
do pakowania, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmetyków, chemii, produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, artykułów oświetleniowych, artykułów gospodarstwa domowego,
komputerów i artykułów związanych z komputerami, wyrobów jubilerskich, zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, publikacji, prasy, artykułów papierniczych, wyrobów skórzanych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów
skórzanych, mebli, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek,
artykułów spożywczych i przemysłowych, napojów, alkoholi,
wyrobów tytoniowych: w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, za pośrednictwem
strony internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów, wykorzystując
zamówienie korespondencyjne, używając środków telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, zarządzanie w działalności
handlowej, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, marketing, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, administrowanie działalności handlowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, outsourcing, fakturowanie, księgowość, usługi w zakresie reklamy, organizowanie imprez o charakterze
reklamowym, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek i ulotek reklamowych,
rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
reklamy korespondencyjne, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, reklamy prasowe, usługi reklamy za pomocy plakatów reklamowych, telemarketing, promocja sprzedaży
na rzecz osób trzecich, wynajem manekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, organizacja wystaw w celach handlowych lub promocyjnych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie pozyskiwania i systematyzacji
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie danych w bazach komputerowych,
zarządzanie i administracja danymi w zbiorach informatycznych, przeprowadzanie sondaży i ankiet, zbieranie opinii, badania rynku, badania marketingowe, badania opinii publicznej, pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń na imprezy
biznesowe oraz imprezy o charakterze reklamowym, agencje informacji handlowej, biura pośrednictwa pracy, wynajmowanie maszyn i urządzeń biurowych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób
trzecich, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modeli i modelek do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych i handlowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja ﬁlmów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi w zakresie organizacji imprez
o charakterze handlowym, promocyjnym oraz reklamowym,
36 inwestycje kapitałowe, wynajmowanie nieruchomości,
wynajmowanie pawilonów oraz powierzchni handlowych,
wynajmowanie powierzchni na cele komercyjne w centrach
handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowej, dzierża-
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wa i najem majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, zarządzanie terenami centrów handlowych,
doradztwo ﬁnansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut, kredytowanie, administrowanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach
majątku nieruchomego, ściąganie czynszów, informacja
o powyższych usługach, 37 obsługa i naprawa samochodów, usługi stacji obsługi samochodów, usługi stacji paliw,
usługi mycia samochodów, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, naprawa
obuwia, naprawy stolarskie, naprawy sprzętu gospodarstwa
domowego, naprawa sprzętu sportowego, usługi zegarmistrzowskie, budowa i naprawy magazynów, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
czyszczenie okien, usługi sprzątania obiektów, czyszczenie
odzieży, czyszczenie pojazdów, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa telefonów, naprawa
aparatów fotograﬁcznych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór
i futer, konserwacja mebli, lakierowanie, malowanie i mycie
pojazdów, naprawa odzieży, naprawy tapicerskie, ostrzenie
noży, obsługa i naprawa samochodów, odnawianie dzieł
sztuki, usługi prania i prasowania, 39 organizowanie podróży,
transport pasażerski, rezerwacja podróży, organizowanie wycieczek, rezerwacja transportu, rezerwacja miejsc w środkach
transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komunikacji i podróży, czarterowanie, przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, przenoszenie i przewóz bagaży, usługi
przeprowadzek, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych,
wynajmowanie środków transportu podróżnym, informacja
o transporcie, pośrednictwo transportowe, pakowanie towarów, pakowanie prezentów, składowanie towarów, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, transport mebli, dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie lub za pośrednictwem innych środków
komunikacji na odległość, logistyka transportu, dystrybucja
gazet, dystrybucja wody, wynajmowanie garaży i miejsc postojowych, prowadzenie parkingu, usługi dostarczania korespondencji, dostarczanie przesyłek, usługi logistyczne, transport, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, usługi
magazynowania towarów, usługi kurierskie w zakresie korespondencji lub towarów, spedycja, wynajmowanie magazynów i powierzchni magazynowej, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów,
wypożyczanie rowerów, 40 wywoływanie ﬁlmów fotograﬁcznych, obróbka taśm ﬁlmowych, wykonywanie odbitek
i reprodukcji fotograﬁcznych, dorabianie kluczy, usługi punktów ksero, usługi drukowania, laminowanie, introligatorstwo,
fotochemigraﬁa jako obróbka metalu, usługi krawieckie,
przeróbki i poprawki odzieży, oprawianie dzieł sztuki, mrożenie żywności, wędzenie żywności, konserwowanie napojów
i żywności, 41 organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
sportowe i kulturalne, organizowanie imprez rozrywkowych,
kulturalnych, muzycznych, sportowych i tanecznych, wypożyczanie ﬁlmów kinowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograﬁcznego, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, fotoreportaże, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, salony gier, organizacja imprez
sportowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, usługi organizacji imprez karaoke, usługi publikowania książek, wypożyczanie książek, obsługa sal kinowych,
pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń na okolicznościowe
imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, organizowanie
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i prowadzenia warsztatów oraz szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, zjazdów, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym lub rozrywkowym, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi parków rozrywki, prowadzenie zajęć ﬁtness, usługi klubów ﬁtness, usługi klubów
zdrowia, publikowanie i wypożyczanie książek, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, rezerwacja miejsc
na spektakle, kina, 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej
obsługi, snack bary, stołówki, bufety, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, przygotowywanie żywności i napojów
na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, szkolenia, konferencje i pokazy, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż
do dekoracji teatralnych lub studiów ﬁlmowych, usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, 44 salony fryzjerskie, salony piękności, salony kosmetyczne, usługi
w zakresie odnowy biologicznej, usługi solarium, ﬁzjoterapia,
ﬁzykoterapia, masaż, manicure, aromaterapia, ogrodnictwo,
układanie kompozycji kwiatowych, opieka pielęgniarska,
medyczna, opieka zdrowotna, usługi salonów optycznych,
chirurgia plastyczna, pomoc medyczna, transport chorych,
pomoc weterynaryjna, porady w zakresie farmakologii, sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze świadczone
przez apteki, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia i urody,
ośrodki zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medycyny
alternatywnej, usługi wizażystów.
(210) 463735
(220) 2016 11 10
(731) BUNGALOW SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) BUNGALOW

(531) 01.03.01, 03.07.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 36 wynajem budynków, 37 budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, 43 wynajem budynków przenośnych.
(210)
(731)

463737
(220) 2016 11 10
KŁOS ROBERT CENTRUM ANALIZ BRANŻOWYCH,
Radzymin
(540) DOM BEZPIECZNY

(531) 07.01.08, 24.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne,
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publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, publikacje
periodyczne drukowane, podręczniki [książki], 37 montaż
drzwi i okien, instalowanie okien, wymiana okien, naprawa
okien, konserwacja okien, izolacja termiczna okien, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, konsultacje budowlane, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych.
(210)
(731)

463738
(220) 2016 11 10
NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) Arthroxan

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, leki dla
ludzi, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, mineralne suplementy diety, napoje lecznicze, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające
do żywności o działaniu leczniczym, zioła lecznicze, napary
i herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt, leki weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, suplementy lecznicze
do żywności dla zwierząt, suplementy odżywcze do pasz dla
zwierząt gospodarskich, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt
domowych w postaci przekąsek, dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne do użytku
weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane
do użytku weterynaryjnego, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, 31 karmy i pasze dla
zwierząt produkty spożywcze dla zwierząt, wzbogacane
substancje odżywcze dla zwierząt.
(210)
(731)

463739
(220) 2016 11 10
AURA MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) aura MEDIC
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, leki dla
ludzi, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, mineralne suplementy diety, napoje lecznicze, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające
do żywności o działaniu leczniczym, zioła lecznicze, napary
i herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt, leki weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, suplementy lecznicze
do żywności dla zwierząt, suplementy odżywcze do pasz dla
zwierząt gospodarskich, suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, suplementy diety dla zwierząt
domowych w postaci przekąsek, dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, preparaty i substancje weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne do użytku
weterynaryjnego, dietetyczne substancje przystosowane
do użytku weterynaryjnego, dietetyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, 31 karmy i pasze dla
zwierząt, produkty spożywcze dla zwierząt, wzbogacane
substancje odżywcze dla zwierząt.
(210) 463741
(220) 2016 11 10
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Zaścianki
(540) LB LODY BONANO

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze,
lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, środki wiążące
do lodów.
(210) 463744
(220) 2016 11 10
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Zaścianki
(540) Szarlotka

(531) 26.01.01, 26.01.03, 05.03.14, 27.01.05, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi diagnostyki medycznej, usługi obrazowania medycznego.

(531) 05.07.13, 26.01.01, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze,
lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, środki wiążące
do lodów.

(210)
(731)

(210)
(731)

463740
(220) 2016 11 10
NUTRIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
(540) Stressoxan

463748
(220) 2016 11 10
BLUE ANGELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Stylistki Gwiazd
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków,
prospektów, broszur], kolportaż próbek, marketing, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja ﬁlmów reklamowych, public relations, re-
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klama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki,
prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], telemarketing, reklama telewizyjna, 41 komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, organizowanie konkursów z dziedziny edukacji
lub rozrywki, nagrywanie ﬁlmów na taśmach wideo [ﬁlmowanie], organizowanie loterii, produkcja ﬁlmów innych niż
reklamowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, radiowe programy rozrywkowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], 45 zarządzanie prawami autorskimi.
(210) 463756
(220) 2016 11 10
(731) DUDEK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) WERKA
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, jak również rolnictwa, 5 dietetyczna żywność, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, 30 kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukierki, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, przyprawy, wyroby piekarnicze, ciasta, ciastka,
wyroby mączne, makarony, mieszanki mąki, polepszacze
mąki, mrożone wyroby piekarnicze i cukiernicze, pizza, wyroby czekoladowe, bułka tarta, mieszanki ziaren i mąki, mąka
zaparzana.
(210)
(731)

463757
(220) 2016 11 10
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) blue air
(510), (511) 4 świece, knoty do świec.
463758
(220) 2016 11 10
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) waniliowa słodycz
(510), (511) 4 świece, knoty do świec.
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(540) asa.

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce
i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, w tym w szczególności: aloes, bagassa z trzciny cukrowej, bulwy, buraki, cebula świeża, cebulki kwiatowe, chleb
świętojański, surowy, chmiel, choinki, cykoria, cytryny świeże,
czosnek, świeży, darń, darń naturalna, drewno w kłodach,
drewno w stanie surowym, drzewa, dynie, groch świeży,
grzybnia pieczarkowa, grzyby świeże, jagody, jagody jałowca, jedwabniki, kabaczki, karczochy, świeże, kopra, kora surowa, korzenie cykorii, korzenie jadalne, krzewy, krzewy róż,
kukurydza, kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, łupiny orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla
bydła, makuchy z kukurydzy, migdały, oliwki świeże, orzechy,
orzechy kokosowe, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe dla
zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, palmy, pnie drzew, pomarańcze, pory
świeże, pszenica, rabarbar, rośliny, rośliny strączkowe świeże,
rośliny suszone do dekoracji, sadzonki, sałata świeża, siano,
siemię lniane jako pasza dla zwierząt, słoma, słoma na ściółkę,
soczewica świeża, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, torf
na ściółkę, truﬂe świeże, trzcina cukrowa, warzywa świeże,
wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, winorośle,
wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, wodorosty
spożywcze dla ludzi lub zwierząt, wytłoki z owoców, ziarna,
ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, żyto.
(210) 463775
(220) 2016 11 10
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) Happy Max

(210)
(731)

(210)
(731)

463759
(220) 2016 11 10
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) dotyk nieba
(510), (511) 4 świece, knoty do świec.

463760
(220) 2016 11 10
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) special night
(510), (511) 4 świece, knoty do świec.

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, waﬂe, rurki waﬂowe, ciastka.
(210) 463780
(220) 2016 11 10
(731) LEONHARD JOLANTA TICKETLINE, Pyskowice
(540) TICKETLINE24

(210)
(731)

(210)
(731)

463761
(220) 2016 11 10
ASA KARLIKOWSKI, GLAPIAK SPÓŁKA JAWNA,
Wilkowice

(531) 18.05.01, 18.05.03, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.02, 26.01.16
(510), (511) 39 doradztwo, organizacja, rezerwacja w zakresie podróży służbowych i indywidualnych, rezerwacja i sprzedaż biletów w transporcie lotniczym, morskim, lądowym
i kolejowym, udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomo-
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cą środków elektronicznych, rezerwacja miejsc na wycieczki,
zwiedzanie turystyczne, informacja i usługi pośrednictwa
w zakresie transportu samochodowego, wynajem samochodów i innych środków transportu, wynajem parkingów,
wynajem miejsc garażowych, magazynowanie i składowanie
towarów, wynajem obiektów magazynowych, świadczenie
usług magazynowania i udostępnianie obiektów, 41 usługi
rezerwacji i sprzedaży biletów na imprezy, koncerty, spektakle, wydarzenia rozrywkowe, sportowe, kulturalne, kinematograﬁczne, na występy muzyczne, taneczne, teatralne.
(210) 463785
(220) 2016 11 10
(731) KAŁUŻNY MARCIN PUBLIC PR, Katowice
(540) The stars of Quality WYBÓR POLAKÓW

(531)

01.01.01, 01.01.05, 24.17.25, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.15,
25.01.01, 25.01.19
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania
rynku, rynkowe badania, badania opinii publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów,
broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, obróbka tekstów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, public relations, agencje public
relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama,
kreowanie wizerunku [ﬁrmy, usług, towaru], reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników
reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
korespondencyjne, wystawy handlowe, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich,
41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych,
publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], usługi
reporterskie, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie
własności intelektualnej.
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(531) 27.05.01
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja pokoi, tymczasowy wynajem pokoi, elektroniczne usługi informacyjne
związane z hotelami, informacja hotelowa, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, świadczenie usług przez hotele
i motele, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach,
usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe.
(210) 463792
(220) 2016 11 10
(731) ŚLIWIŃSKA MARTA APARTHOUSE, Zabrze
(540) ApartHouse

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja pokoi, tymczasowy wynajem pokoi, elektroniczne usługi informacyjne
związane z hotelami, informacja hotelowa, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, świadczenie usług przez hotele
i motele, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach,
usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe.
(210) 463798
(220) 2016 11 10
(731) RADWAN NASSIR, Wrocław
(540) PETRA GYROS

(531) 07.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack bary], obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.
(210)
(731)

463803
(220) 2016 11 10
EM BAND ORKIESTRA ROZRYWKOWA MIASTA
JAWORZNA, Jaworzno
(540) eM BAND

(210) 463791
(220) 2016 11 10
(731) ŚLIWIŃSKA MARTA APARTHOUSE, Zabrze
(540) ApartHouse better than hotel
(531) 22.01.05, 22.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, organizowanie koncertów, usługi koncertów muzycznych, usługi orkiestry, zarządzanie koncertami.
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(210)
(731)

463804
(220) 2016 11 10
MICHALAK KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE DOMINUS, Poznań
(540) Prestige

(531) 27.05.01, 01.01.01, 01.01.05
(510), (511) 10 maty do masażu do celów medycznych,
poduszki do celów medycznych, poduszki do masażu, urządzenia do masażu, 11 urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia i suszenia: sprzęt kuchenny
elektryczny: piece, piecyki, kuchenki, kuchenki indukcyjne,
kuchenki mikrofalowe, opiekacze do mięsa: blachy, ruszty,
grille, urządzenia chłodnicze, chłodziarko - zamrażarki, zamrażarki, urządzenia elektryczne do ogrzewania: grzejniki,
piece i piecyki, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki nie z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi: garnki, garnki kuchenne, komplety garnków
kuchennych, patelnie, wyciskarki do owoców.
(210)
(731)

463807
(220) 2016 11 10
SATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Sącz
(540) PAKENTO

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 16 opakowania, materiały biurowe, 35 zarządzanie w działalności handlowej, prace biurowe, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów.
(210)
(731)

463809
(220) 2016 11 10
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Wolno gotowane

(531) 03.13.09, 09.07.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papier i karton, fotograﬁe, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, aﬁsze, plakaty,
biuletyny materiały drukowane, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma - periodyki, druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane
materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje
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drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graﬁczne
- rysunki, obrazy, skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane,
29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna, cielęcina, jagnięcina,
wieprzowina, wołowina, steki z mięsa, szynka, ekstrakty mięsne, mięso gotowe do spożycia, przetworzone produkty
mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, buliony gotowe, sałatki gotowe, gotowe dania
z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery
owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, zupy, składniki do sporządzania zupy, mleko, nabiał i substytuty nabiału,
mleczne produkty, 30 ryż, lody, sól, musztarda, przyprawy,
kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, sago, tapioka,
mąka, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
ocet, sosy [przyprawy], sosy, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, preparaty zbożowe,
mąka, płatki śniadaniowe, owsianka, wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze, sorbety, cukierki, batony i guma
do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie
ryżu, dania gotowe zawierające makaron, 31 produkty rolne,
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu lub hurtowni
z następującymi towarami: mięso i wędliny, drób, dziczyzna,
cielęcina, jagnięcina, wieprzowina, wołowina, steki z mięsa,
szynka, ekstrakty mięsne, mięso gotowe do spożycia, przetworzone produkty mięsne, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, ryby,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, buliony gotowe, sałatki gotowe, gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa,
desery owocowe, desery jogurtowe, desery mleczne, zupy,
składniki do sporządzania zupy, mleko, nabiał i substytuty
nabiału, mleczne produkty, ryż, lody, sól, musztarda, przyprawy, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, sago, tapioka,
mąka, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
ocet, sosy przyprawy, sosy, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, preparaty zbożowe,
mąka, płatki śniadaniowe, owsianka, wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze, sorbety, cukierki, batony i guma
do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
suche i świeże makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu,
dania gotowe zawierające makaron, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże
owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, reklama
i usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem Internetu,
reklamy online, telewizyjne, radiowe i banerowe, produkcja
reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja gadżetów reklamowych, usługi poligraﬁczne,
usługi marketingowe, pośrednictwo handlowe, usługi doradztwa w zakresie: działalności gospodarczej i zarządzania,
usługi organizowania gier i konkursów, promocja sprzedaży,
marketing dotyczący promocji, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
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(210)
(731)

463814
(220) 2016 11 10
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ACEROLA GRIPOVITA-NATURALNIE DLA CIEBIE!
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje
do celów leczniczych, zioła lecznicze.

Nr ZT01/2017

5 preparaty farmaceutyczne do celów leczniczych i farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
lecznicze tusze do rzęs, lecznicze odżywki do rzęs, lecznicze
preparaty do rzęs, lecznicze podkłady kosmetyczne.
(210) 463830
(220) 2016 11 10
(731) BULISZAK ADAM, Muszyna
(540) instruktorki

(210)
(731)

463817
(220) 2016 11 10
MODELS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MANGO MODELS
(531) 01.01.02, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa, kulturalna.
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji modelek i modeli, zapewnianie
modelek i modeli do reklamy, zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, usługi modelingu do celów
promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, 41 rozrywka, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych.
463822
(220) 2016 11 11
HID SPÓŁKA JAWNA R.HUCALUK, Ł.KŁOSOWSKI,
Zabrze
(540) VERTEX
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony
internetowej) na rzecz osób trzecich następujących towarów:
elektronika samochodowa, akcesoria różne samochodowe,
alarmy samochodowe, wideokamery do samochodów, czujniki samochodowe, światła do jazdy dziennej, części zapasowe do samochodów, lampy samochodowe, bi-ksenonowe
światła samochodu, światła samochodowe diodowe, obsługa zleceń zakupów, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla osób
trzecich, aukcje publiczne, aukcje internetowe, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, marketing, reklama, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, billboardowa, na stronach internetowych powyższych towarów oraz świadczonych usług,
organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych towarów i świadczonych usług, udzielanie porad konsumentom.

(210)
(731)

463831
(220) 2016 11 10
ESTETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) KZ KLINIKA ZAWODNY ESTETIC

(210)
(731)

(210)
(731)

463828
(220) 2016 11 10
BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;
TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) DEXTIN wspólne prawo ochronne
(510), (511) 5 preparaty przeciwzapalne, preparaty przeciwbólowe.
(210) 463829
(220) 2016 11 10
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Long Stay
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi,
sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, kosmetyczne pudry do twarzy, podkłady do makijażu, podkłady kosmetyczne do twarzy,

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży artykułów
kosmetycznych i pielęgnacyjnych, dermo kosmetyków, preparatów i produktów medycznych, wyrobów farmaceutycznych i medycznych, informacje handlowe i porady udzielane
konsumentom w zakresie: usług medycznych i pielęgnacyjnych, higieny, zdrowia i urody, preparatów i produktów
medycznych, artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych
oraz preparatów stosowanych w medycynie kosmetycznej,
chirurgii kosmetycznej oraz przeciwstarzeniowej, 41 usługi szkoleniowe, usługi szkoleniowe w zakresie: medycyny,
medycyny estetycznej, kosmetologii, fryzjerstwa, poprawy wyglądu, zdrowia i kondycji ﬁzycznej, organizowanie
i prowadzenie: konferencji, targów, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, 44 usługi medyczne, w tym: chirurgia
kosmetyczna, chirurgia plastyczna, doradztwo medyczne
w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, implantacja (wszczepianie włosów),
konsultacje medyczne, laserowe usuwanie żylaków, terapia
ciepłem (medyczna), udzielenie informacji żywieniowych
w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała, udzielania porad medycznych w zakresie redukcji masy
ciała, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób
skóry, usługi diagnostyki medycznej (testy, i analizy), usługi
doradcze w zakresie chirurgii, usługi ginekologiczne, usługi
w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką
i testami genetycznymi, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, w tym: doradztwo dotyczące kosmetyków, gabinety pielęgnacji skóry, konsultacje
dotyczące kosmetyków, usługi laserowego usuwania owło-
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sienia, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera,
usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji
owłosienia, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów
kosmetycznych, laserowe usuwanie tatuaży, usługi lecznicze
w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi odsysania tłuszczu,
konsultacje specjalistyczne w zakresie wyżej wymienionych
usług.
(210) 463832
(220) 2016 11 10
(731) CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BRYZA DŹWIRZYNO

(531) 27.05.01, 29.01.15, 18.03.21, 26.13.25
(510), (511) 41 usługi mające na celu rozrywkę, zabawę,
rekreację, uprawianie sportu i kultury ﬁzycznej, usługi instruktorów gimnastyki, nocne kluby, obsługa pól golfowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, wynajmowanie
kortów tenisowych, wypoczynek i związane z tym usługi,
43 usługi związane z zaopatrzeniem w żywność i napoje,
usługi zajmujące się przygotowaniem żywności i napojów
do konsumpcji, usługi barowe, kawiarnie, przygotowanie
dań i ich dostawa, posiłki, restauracje, stołówki, usługi zapewniające tymczasowe zakwaterowanie, usługi związane
z zapewnieniem mieszkań i pokoi w hotelach, pensjonatach,
domach wczasowych, domach wypoczynkowych, domach
turystycznych, kempingach i inne czasowe zakwaterowanie
oraz rezerwacja zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie pokoi na pobyt czasowy, 44 usługi opieki medycznej, usługi higieniczne i kosmetyczne, troska o urodę, salony
piękności, sanatoria, domy dla rekonwalescentów, pomoc
medyczna, opieka pielęgniarska medyczna, porady psychologiczne, porady z zakresu farmakologii, usługi rehabilitacyjne, krioterapia, masaż medyczny, kinezyterapia, hydroterapia,
ﬁzjoterapia, ﬁzykoterapia.
(210)
(731)

463833
(220) 2016 11 10
BOGUSZ PAWEŁ, Lublin;
TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) DEX-T wspólne prawo ochronne
(510), (511) 5 preparaty przeciwzapalne, preparaty przeciwbólowe.

(210)
(731)

463838
(220) 2016 11 14
KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOVEON
(510), (511) 29 puddingi na bazie mleka z zawartością zbóż
lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania
puddingów na bazie mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, koktajle mleczne z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli
mlecznych z zawartością zbóż lub produktów zbożowych,
w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone
o dodatki dietetyczne, 30 kaszki owsiane, mieszanki do przygotowania kaszek owsianych, puddingi zbożowe, mieszanki
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do przyrządzania puddingów zbożowych, owsianki, mieszanki do przygotowywania owsianek, koktajle na bazie
zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli na bazie zbóż lub produktów zbożowych,
płatki zbożowe, muesli, chrupiące płatki zbożowe (crunchy),
w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone
o dodatki dietetyczne, 32 koktajle bezalkoholowe z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli bezalkoholowych z zawartością zbóż lub
produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne.
(210)
(731)

463848
(220) 2016 11 14
GENERAL HEMP MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice
(540) MARYSIEŃKA
(510), (511) 30 herbata nienaturalna, herbaty owocowe,
herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, nielecznicze napoje na bazie herbaty, substytuty herbaty, preparaty
otrzymywane z nasion i kwiatów konopi siewnych, herbatka
z kwiatów konopi siewnych.
(210)
(731)

463849
(220) 2016 11 14
KUPIEC MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WE ARE ALL ATHLETES

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 29 puddingi na bazie mleka z zawartością zbóż
lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania
puddingów na bazie mleka z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, koktajle mleczne z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli
mlecznych z zawartością zbóż lub produktów zbożowych,
w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone
o dodatki dietetyczne, 30 kaszki owsiane, mieszanki do przygotowania kaszek owsianych, puddingi zbożowe, mieszanki
do przyrządzania puddingów zbożowych, owsianki, mieszanki do przygotowywania owsianek, koktajle na bazie
zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli na bazie zbóż lub produktów zbożowych,
płatki zbożowe, muesli, chrupiące płatki zbożowe (crunchy),
w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone
o dodatki dietetyczne, 32 koktajle bezalkoholowe z zawartością zbóż lub produktów zbożowych, mieszanki do przygotowywania koktajli bezalkoholowych z zawartością zbóż lub
produktów zbożowych, w szczególności wszystkie powyższe produkty wzbogacone o dodatki dietetyczne.
(210) 463852
(220) 2016 11 14
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) OWLIE
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(531) 03.07.05, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.07
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.

Nr ZT01/2017

(540) proteinka A apetito

(210) 463853
(220) 2016 11 14
(731) OWLIE SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) zooapteka.pl

(531) 03.07.05, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 komponenty do wyrobu pasz, produkty żywnościowe do hodowli zwierząt.
(210) 463857
(220) 2016 11 14
(731) STOLA JAKUB GREENBELLS, Warszawa
(540) GreenBells

(210) 463854
(220) 2016 11 14
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL, Grajewo
(540) BEZ DODATKU syropu glukozowo-fruktozowego

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.11, 05.03.14
(510), (511) 29 produkty mleczne, masło, masła z dodatkiem
oleju, masło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne
produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki
ziarniste, sery, produkty seropodobne, serki, serki kremowe,
serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka,
tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne, desery mleczne, serwatka, keﬁr, maślanka, zabielacze
do kawy i herbaty na bazie mleka lub białka, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając
środków telekomunikacji, mleka i produktów mlecznych,
zabielaczy do kawy i herbaty, usługi marketingowe, usługi
reklamowa i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych.
(210)
(731)

463855
(220) 2016 11 14
DARMEX CASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sulnowo
(540) POLYCEL SM
(510), (511) 16 osłonka poliamidowa, termokurczliwa jednowarstwowa do parówek, typ do wędzenia.
(210)
(731)

463856
(220) 2016 11 14
EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutry

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.07, 05.03.14, 26.04.02
(510), (511) 31 aranżacje z kwiatów suszonych do celów dekoracyjnych, aranżacje z żywych kwiatów, bukiety ze świeżych kwiatów, bukiety z suszonych kwiatów, dekoracje kwiatowe | naturalne], dekoracje kwiatowe | suszone], dekoracje
kwiatowe [świeże], kompozycje z żywych kwiatów, kompozycje z suszonych kwiatów, kompozycje ze świeżych kwiatów, kwiaty, paprocie, rośliny, rośliny żywe, wyściółka do wiszących koszyków [mech].
(210) 463859
(220) 2016 11 14
(731) GÓRZYŃSKA JUSTYNA SERWIS, Zielonki
(540) RODZINNE RESTAURACJE.PL

(531) 04.05.02, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
restauracje dla turystów, serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, usługi cateringu zewnętrznego,
usługi restauracji szybkiej obsługi.
(210) 463860
(220) 2016 11 14
(731) McNeil AB, HELSINGBORG, SE
(540) NICORETTE SPRAY ZWALCZA GŁÓD NIKOTYNOWY
W 60 SEKUND
(510), (511) 5 preparaty pomagające rzucić palenie, 10 przyrządy medyczne do użycia w związku z zaprzestaniem
palenia.

Nr ZT01/2017
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(210)
(731)

463861
(220) 2016 11 14
STARZYŃSKI MICHAŁ FIRMA
HANDLOWO-USŁUGOWA FLOW, Chorzów
(540) FREESTYLE PARK

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 rozrywka, usługi sportowe i kulturalne.

(540) OWOCNE ROZWIĄZANIA

(531) 05.07.13, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy rolnicze i ogrodnicze, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, 31 świeże owoce
i warzywa.

(210) 463863
(220) 2016 11 14
(731) MOKWA VIKTOR PRZEDSIĘBIORSTWO MOVI, Wyry
(540) TYSKIE ŹRÓDŁO
(510), (511) 32 woda (napoje), woda niegazowana, woda
pitna, woda pitna butelkowana, woda mineralna.

(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

463864
(220) 2016 11 14
MICHNIEWICZ KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE BYSEWO, Gdańsk
(540) TRACZER

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie.
(210)
(731)

463871
(220) 2016 11 14
STOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Malbork
(540) CROSS WATER

(531) 02.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne,
napoje gazowane, wody mineralne, wody smakowe.
(210)
(731)

463886
(220) 2016 11 14
FRUSTO AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Golub-Dobrzyń
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463887
(220) 2016 11 14
CZARNECKA-ZAJĄC PATRYCJA MEGA SPORTING,
Śrem
(540) LIZARD
(510), (511) 12 rowery, rowery treningowe.
463894
(220) 2016 11 14
CENTRUM KOMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra
(540) SYSTEMY KOMINOWE NIKO

(531)

01.15.05, 01.15.11, 02.09.15, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 6 deﬂektory kominowe metalowe, kominowe
trzony metalowe, kominy metalowe, metalowe bloki kominowe, metalowe końcówki kominowe, metalowe okładziny
kominowe, nasady kominowe metalowe, strażaki kominowe
metalowe, wykładziny kominowe metalowe, 19 niemetalowe bloki do budowy kominów, cegły kominkowe, niemetalowe deﬂektory kominowe, niemetalowe nasady kominowe,
niemetalowe przedłużacze kominowe, kominowe trzony
niemetalowe, kominy niemetalowe, niemetalowe okładziny
kominowe, obramowanie z drewna do kominków, obudowy kominków, półki nad kominki, niemetalowe przewody
kominowe do zastosowania w budownictwie, niemetalowe
wykładziny kominów, niemetalowe zakończenia kominów,
37 budowa kominów, budowa kominków, czyszczenie kominów, czyszczenie kominków, konserwacja kominów, konserwacja kominków, montaż instalacji centralnego ogrzewania,
naprawa kominów, naprawa kominków, rozbiórka kominów,
42 projektowanie kominów, projektowanie kominków, projektowanie ogrzewania.
(210) 463895
(220) 2016 11 14
(731) McNeil AB, HELSINGBORG, SE
(540) NICORETTE SPRAY FIGHTS YOUR CRAVING WITHIN
60 SECONDS
(510), (511) 5 preparaty pomagające rzucić palenie, 10 przyrządy medyczne do użycia w związku z zaprzestaniem
palenia.
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463897
(220) 2016 11 14
JAGIELLONIA-BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA
AKCYJNA, Białystok

(540)

26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.25, 29.01.12, 26.04.02,
26.04.09
(510), (511) 16 emblematy papierowe, torby papierowe, chorągiewki papierowe, proporczyki z papieru, nalepki, piórniki,
torby na prezenty, pudełka na prezenty, aﬁsze, plakaty, bloczki
do zapisywania, artykuły piśmiennicze, zakładki, 20 poduszki,
wyroby artystyczne wykonane z drewna, pudełka z tworzyw
sztucznych, podkładki z tworzyw sztucznych, 24 chorągiewki tekstylne, tekstylne ﬂagi i proporce, ręczniki, koce wełniane, bielizna pościelowa i koce, 25 odzież, odzież treningowa,
koszulki piłkarskie, koszulki z krótkim lub z długim rękawem,
spodenki, szorty, skarpety sportowe, szaliki, czapki sportowe,
czapki dziane, chustki na głowę, apaszki, piżamy, obuwie
sportowe, 26 emblematy wyszywane, sznurówki, 41 edukacja sportowa, usługi klubów sportowych, usługi w zakresie
organizowania imprez piłkarskich, kultura ﬁzyczna, wynajmowanie stadionów, sędziowanie sportowe, wynajmowanie
obiektów sportowych, nauczanie i szkolenia.

Nr ZT01/2017

(210)
(731)

463902
(220) 2016 11 14
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) APTEKA MEDICEO

(531)

(210)
(731)

463899
(220) 2016 11 14
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) IBU DUO ACTION
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe.
463901
(220) 2016 11 14
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) MEDICEO APTEKA

(531) 03.11.01, 03.11.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek internetowych, usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych:
leków, produktów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, preparatów wspomagających leczenie (wzmacniających organizm), substancji dietetycznych, suplementów
diety, środków do odchudzania, artykułów i żywności dla
niemowląt, ziół, artykułów zielarskich, materiałów oraz środków medycznych, sanitarnych, higienicznych, opatrunków,
środków czystości, aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego oraz stomatologicznego, przyrządów pomiarowo-kontrolnych do celów medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych,
artykułów ortopedycznych, 44 usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych, udzielanie porad w zakresie farmakologii, medycyny, dietetyki, usługi medyczne.
(210)
(731)

463903
(220) 2016 11 14
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KRASNYSTAW PLUS, Krasnystaw
(540) Krasna Chata wspólny znak towarowy gwarancyjny

(210)
(731)

(531) 03.11.03, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie aptek, prowadzenie aptek internetowych, usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych:
leków, produktów farmaceutycznych, produktów weterynaryjnych, preparatów wspomagających leczenie (wzmacniających organizm), substancji dietetycznych, suplementów
diety, środków do odchudzania, artykułów i żywności dla
niemowląt, ziół, artykułów zielarskich, materiałów oraz środków medycznych, sanitarnych, higienicznych, opatrunków,
środków czystości, aparatury, urządzeń i sprzętu medycznego oraz stomatologicznego, przyrządów pomiarowo-kontrolnych do celów medycznych, urządzeń rehabilitacyjnych,
artykułów ortopedycznych, 44 usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych, udzielanie porad w zakresie farmakologii, medycyny, dietetyki, usługi medyczne.

(531) 07.01.09, 07.01.19, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetwory owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, oleje i tłuszcze jadalne,
30 wyroby cukiernicze i słodycze, 31 świeże owoce warzywa
i zioła, 32 syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], napoje
owocowe i soki owocowe, 43 usługi restauracyjne.
(210) 463905
(220) 2016 11 15
(731) WYSOCZAŃSKI STANISŁAW, Wrocław
(540) WYSOCZAŃSCY SZKÓŁKA BYLIN I TRAW
OZDOBNYCH

(531)

05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa,
naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwie-
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rząt, słód, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
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(540) Lula

(210)
(731)

463906
(220) 2016 11 15
DORADZTWO HANDLOWE 2002 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BERGOLD Group

(531) 26.15.15, 26.05.04, 26.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości
posiadanych na własność, wynajem budynków, wynajem
mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej,
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie portfelem nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 39 wynajmowanie magazynów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych.
463908
(220) 2016 11 15
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) Goplana Słodyczy WielkaMOC!
(510), (511) 30 słodycze.

(531) 01.15.11, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, mydła w kostkach i w płynie, żele pod prysznic, szampony, toaletowe środki sanitarne, płatki kosmetyczne, patyczki
kosmetyczne, pumeksy, 5 chusteczki nasączone płynami
farmaceutycznymi, chusteczki do higieny intymnej, tampony, aplikatory do tamponów, podpaski higieniczne, podkłady higieniczne, pieluszki dziecięce, pieluchy dla dorosłych,
16 papierowe higieniczne chusteczki do nosa, chusteczki
toaletowe, chusteczki papierowe do użytku kosmetycznego,
chusteczki papierowe do demakijażu, chusteczki odświeżające, chusteczki uniwersalne, serwetki, ręczniki papierowe,
papier toaletowy, nawilżany papier toaletowy, papierowe
ręczniki, 21 gąbki, przybory toaletowe, mydelniczki, dozowniki mydła, szczotki do mycia, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do zębów, pędzle do golenia, wanienki dla niemowląt, wiadra, miski, miednice, wieszaki na ręczniki, chusteczki
do czyszczenia okularów.
(210) 463917
(220) 2016 11 15
(731) MOWCZUN PIOTR DOMINIK, Luboń
(540) Di Selentino

(210)
(731)

(210)
(731)

463909
(220) 2016 11 15
DORADZTWO HANDLOWE 2002 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bergold
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości
posiadanych na własność, wynajem budynków, wynajem
mieszkań, wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej,
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zarządzanie portfelem nieruchomości, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 39 wynajmowanie magazynów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych.
(210)
(731)

463911
(220) 2016 11 15
STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lubartów

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym przez Internet, odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(210)
(731)

463921
(220) 2016 11 15
PORT PRASKI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
AKCYJNA, WARSZAWA
(540) PORT PRASKI

(531) 18.03.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 reklama i zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, zarządzanie hotelami, usługi reklamowe, marketingowe l promocyjne, usługi public relation, 36 zarządzanie
nieruchomościami, działalność ﬁnansowa, ubezpieczenia,
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dzierżawa nieruchomości, wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych (nieruchomości), administrowanie
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi ﬁnansowe, usługi bankowe, 37 usługi budowlane, naprawy: usługi przywracające obiekt lub jego
cześć do właściwego stanu technicznego oraz utrzymania
obiektów w dobrym stanie technicznym, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], malowanie, tapetowanie, tynkowanie, usługi dekarskie, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe,
budowa i konserwacja rurociągów, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, hotele,
kawiarnie, restauracje.
(210)
(731)

463922
(220) 2016 11 15
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) BELLOVAL
(510), (511) 5 chemiczne środki antykoncepcyjne, 10 artykuły antykoncepcyjne, krążki maciczne do antykoncepcji, przyrządy do celów antykoncepcyjnych.
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związane z medycyną, szkolenia i nauczanie w dziedzinie
medycyny, nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, 44 badania medyczne, badania
psychologiczne, kliniki medyczne, konsultacje medyczne,
opieka medyczna i zdrowotna, organizowanie leczenia medycznego, pomoc medyczna, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, przeprowadzanie badań medycznych, stomatologia kosmetyczna, usługi analiz medycznych związane
z leczeniem pacjentów, usługi dentystyczne, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze dotyczące
chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi klinik
medycznych, usługi medyczne, usługi medyczne w zakresie
leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie
oceny stanu zdrowia, usługi oceny medycznej, usługi opieki
medycznej, usługi ortodontyczne.
(210)
(731)

463945
(220) 2016 11 16
LUXURY PRODUCTS CYLWIK SPÓŁKA JAWNA,
Białystok
(540) LUXURY CERTIFICATE

(210) 463941
(220) 2016 11 16
(731) ZAKRZEWSKI PIOTR PROGRESS, Gdynia
(540) PROGRESS GPS

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 wynajem urządzeń telekomunikacyjnych,
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem sprzętu
do transmisji informacji, 39 śledzenie pojazdów do przewozu
pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], usługi planowania tras, określanie trasy pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, udzielanie wskazówek
o trasie dojazdu do celów podróży, 45 usługi monitoringu,
tropienie kradzionych pojazdów, wypożyczanie urządzeń
alarmowych.
(210)
(731)

463944
(220) 2016 11 16
GREENLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świlcza
(540) GREENLINE
(510), (511) 41 organizowanie kongresów edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie kongresów, prowadzenie seminariów i kongresów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie seminariów
i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych,
organizowanie kursów szkoleniowych, medyczne usługi
edukacyjne, usługi edukacji medycznej, kursy szkoleniowe

(531) 01.01.05, 03.07.05, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
informacja marketingowa, kampanie marketingowe, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing towarów
i usług na rzecz innych, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, przygotowywanie list adresowych, przygotowywanie list adresowych
dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień
sprzedaży, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
usługi zarządzania sprzedażą, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, usługi
w zakresie marketingu produktów, 42 certyﬁkacja [kontrola
jakości], kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi
testowania w celu certyﬁkacji jakości lub standardów.
(210)
(731)

463946
(220) 2016 11 16
F.H.U. BOHEMA KOZŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Kraków
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(540) PUB STAJNIA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01
(510), (511) 41 usługi związane z dyskotekami, organizowanie koncertów, organizowanie koncertów muzycznych
na żywo, 43 biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi
rezerwacji pokojów, bary szybkiej obsługi (snack-bary), kafeterie (bufety), restauracje samoobsługowe, rezerwacje miejsc
w hotelach, usługi hotelowe, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210)
(731)

463947
(220) 2016 11 16
CEWIK CENTRALNA EWIDENCJA WYPADKÓW
I KOLIZJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CEWIK
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(540) LOG MAG
(510), (511) 39 logistyka transportu, przewożenie, przewożenie i dostarczanie towarów, przewóz ładunków, przewóz
towarów, spedycja, spedycja towarów, spedycja towarów
drogą lądową, transport, transport autobusowy, transport
bagażu podróżnego, transport drogowy, transport przedmiotów wartościowych, usługi międzynarodowego transportu towarów, usługi przewozu, usługi przewozu drogowego kontenerów.
(210) 463956
(220) 2016 11 15
(731) KOZŁOWSKI ARKADIUSZ, Lublin
(540) BRONOWICE LUBLIN AKADEMIA PIŁKARSKA B 2016

(531)

05.13.01, 05.13.06, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.04, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, 41 kultura ﬁzyczna, organizacja zawodów sportowych, usługi trenerskie.
(210)
(731)

463960
(220) 2016 11 16
STEINKE SARA, KULCZYŃSKA PAULA BIORĘ SPÓŁKA
CYWILNA, Poznań
(540) BIORĘ PRODUKTY EKO NA WAGĘ POZNAŃ

(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne w zakresie rejestracji wypadków i kolizji.
(210)
(731)

463948
(220) 2016 11 16
ARTLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) ARTLAB
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy w zakresie reklamy, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, pośrednictwo
w zakresie reklamy, produkcja materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja reklam,
przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie reklam, publikacja
reklam, publikowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklamy online, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, umieszczanie reklam,
usługi agencji reklamowych, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi
reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje
reklamowe, wydawanie ulotek reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 40 drukowanie, drukowanie cyfrowe, drukowanie oﬀsetowe.
(210)
(731)

463949
(220) 2016 11 16
LOG MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki

(531) 05.07.02, 05.07.03, 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki, gotowe potrawy na bazie ryb lub mięsa, zupy, buliony, przekąski na bazie
ziemniaków, warzyw, mięsa, owoców, orzechów, soi, tofu,
desery mleczne, owocowe, jogurtowe, galaretki, dżemy, konﬁtury, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy, 30 kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy
i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada
i desery, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, mąka, produkty mączne i zbożowe, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze
spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi, muesli,
musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy
na bazie ryżu lub makaronu, grzanki, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, świeże warzywa, świeże owoce, świeże grzyby, kwiaty
naturalne i suszone, nasiona, rośliny, cebulki, kłącza i nasiona
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roślin owocowych i warzyw, orzechy laskowe, arachidowe,
pistacjowe, orzechy w łupinach, ziarna, kiełki, pestki, migdały,
ryby żywe, zioła ogrodowe świeże, mak (nasiona), 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, preparaty
do produkcji napojów, wyciągi z owoców lub warzyw, wody
niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, soki,
napoje i nektary: owocowe, warzywne, owocowo - warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne, energetyczne, proteinowe, węglowodanowe, syropy
zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli,
zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej,
wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: jaja
ptasie i produkty z jaj mięso i wędliny, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
ryby, owoce morza i mięczaki, gotowe potrawy na bazie ryb
lub mięsa, zupy, buliony, przekąski na bazie ziemniaków, warzyw, mięsa, owoców, orzechów, soi, tofu, desery mleczne,
owocowe, jogurtowe, galaretki, dżemy, konﬁtury, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, chipsy, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, mąka, produkty mączne i zbożowe,
ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze,
chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi, muesli, musztarda,
majonez, bułka tarta, pizza, gotowe potrawy na bazie ryżu
lub makaronu, grzanki, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla
zwierząt, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, świeże warzywa, świeże owoce, świeże grzyby, kwiaty naturalne i suszone, nasiona, rośliny, cebulki, kłącza i nasiona roślin owocowych i warzyw, orzechy laskowe, arachidowe, pistacjowe,
orzechy w łupinach, ziarna, kiełki, pestki, migdały, ryby żywe,
zioła ogrodowe świeże, mak (nasiona), napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji
napojów, wyciągi z owoców lub warzyw, wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzywne, owocowo - warzywne,
soki zagęszczone, przecierowe, sorbety, napoje izotoniczne,
energetyczne, proteinowe, węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, zaprawy
do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty
do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami.
(210)
(731)

463964
(220) 2016 11 16
TVPASJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) TV Pasja
(510), (511) 38 rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, ﬁlmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, emisja treści
wideo, emisja programów telewizyjnych, emisja ﬁlmów
za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja programów tele-
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wizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie (VOD), usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci
komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe,
organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu,
także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego.
(210)
(731)

463969
(220) 2016 11 16
TVPASJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) Pasja tv
(510), (511) 38 rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, ﬁlmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, emisja treści
wideo, emisja programów telewizyjnych, emisja ﬁlmów
za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie (VOD), usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci
komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe,
organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu,
także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne,
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego.
(210) 463970
(220) 2016 11 16
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) SMAKAMI
(510), (511) 29 zupy, zupy błyskawiczne, zupy w proszku,
gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, 30 ketchup,
majonez, musztarda, ocet, przygotowany chrzan jako przyprawa, sosy zimne, sosy gotowe, sproszkowane sosy w postaci granulowanej, przyprawy, gotowe dania z makaronu,
gotowe dania z ryżu.
(210)
(731)

463973
(220) 2016 11 16
SANIEWSKI SYLWESTER PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE SANO, Warszawa
(540) escrowing

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 doradztwo ﬁnansowe, usługi ﬁnansowania
działań gospodarczych z wykorzystaniem takich instytucji
prawnych, jak pożyczka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, umowa rachunku bankowego o charakterze nienazwanym typu escrow, usługi ﬁnansowania zabezpieczającego
symetrycznie zarówno ﬁnansującego jak i korzystającego
z ﬁnansowania, pożyczki z poręczeniem, usługi zabezpieczania w zakresie gwarantowania pożyczek, usługi ﬁnansowe
w ramach poręczania i gwarantowania oraz pośrednictwo
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w zawieraniu umów w tym zakresie, usługi administrowania
ﬁnansami i rachunkami bankowymi, funduszami inwestycyjnymi, organizowanie i udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem, udzielanie pożyczek pod zabezpieczenie, usługi zarządzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, usługi
powiernicze.
(210)
(731)

463974
(220) 2016 11 16
GREENLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świlcza
(540) greenline SPRZĘT I NARZĘDZIA STOMATOLOGICZNE

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie kongresów edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie kongresów, prowadzenie seminariów i kongresów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie seminariów
i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych,
organizowanie kursów szkoleniowych, medyczne usługi
edukacyjne, usługi edukacji medycznej, kursy szkoleniowe
związane z medycyną, szkolenia i nauczanie w dziedzinie
medycyny, nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, 44 badania medyczne, badania
psychologiczne, kliniki medyczne, konsultacje medyczne,
opieka medyczna i zdrowotna, organizowanie leczenia medycznego, pomoc medyczna, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne, przeprowadzanie badań medycznych, stomatologia kosmetyczna, usługi analiz medycznych związane
z leczeniem pacjentów, usługi dentystyczne, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze dotyczące
chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi klinik
medycznych, usługi medyczne: usługi medyczne w zakresie
leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie
oceny stanu zdrowia, usługi oceny medycznej, usługi opieki
medycznej, usługi ortodontyczne.
463975
(220) 2016 11 16
LOG MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) LOG MAG
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bagażu podróżnego, transport drogowy, transport przedmiotów wartościowych, usługi międzynarodowego transportu towarów, usługi przewozu, usługi przewozu drogowego kontenerów.
(210) 463978
(220) 2016 11 16
(731) KILCHYTSKA NADIIA, Khmelivka, UA
(540) NK Nadiia Kilchytska

(531) 24.01.15, 24.01.18, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.24, 27.05.01
(510), (511) 18 galanteria ze skóry i imitacji skóry, w tym
portfele, portmonetki, kosmetyczki, torby, torebki, paski,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, reklama, usługi handlu detalicznego, hurtowego
i za pośrednictwem sieci internetowej galanterią ze skóry
i imitacji skóry, odzieżą, obuwiem oraz nakryciami głowy.
(210) 463979
(220) 2016 11 16
(731) STAŃCZAK AGNIESZKA, Jaktorów Kolonia
(540) WITCH BEER

(531) 02.03.22, 05.07.02, 25.01.19, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

463980
(220) 2016 11 16
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO
SPEDYCYJNE EXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) EXPOL

(210)
(731)

(531) 01.05.12, 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 logistyka transportu, przewożenie, przewożenie i dostarczanie towarów, przewóz ładunków, przewóz
towarów, spedycja, spedycja towarów, spedycja towarów
drogą lądową, transport, transport autobusowy, transport

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz ładunków, przewóz towarów, spedycja, spedycja ładunków, spedycja towarów, spedycja towarów drogą lądową,
transport drogowy, transport drogowy ładunków, transport
lądowy, transport ładunków, transport ładunków drogą
lądową, transport towarów, transport samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie transportu drogowego, usługi
w zakresie spedycji towarów, usługi transportu pojazdami,
usługi transportu ładunków, usługi transportowe, usługi spedycyjne, usługi spedycji, usługi przewozu, usługi przewozu
ładunków, pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu.
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(210)
(731)

463988
(220) 2016 11 17
NORIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra
(540) KINETYCZNY MAGICZNY PIASEK 10 FOREMEK ZE
ZWIERZĘTAMI KUWETA NA PIASEK aż 1KG PIASKU! +3
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(210)
(731)

463994
(220) 2016 11 17
RABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) RABOTOP

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, niemetalowe
elementy budowlane w postaci płyt, materiały budowlane
niemetalowe, zaprawy budowlane, beton, budowlane konstrukcje niemetalowe, cement, zestawy do montażu domów
z prefabrykatów, dźwigary niemetalowe, geotekstylia, kamień, kamień budowlany, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kratownice niemetalowe, nadproża
niemetalowe, palisady niemetalowe, podłogi niemetalowe,
proﬁle niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe
dla budownictwa, wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, 37 usługi budowlane, budownictwo, murarstwo, izolowanie budynków, nadzór budowlany, konsultacje
budowlane, rozbiórka budynków, tynkowanie.
(531)

03.01.01, 03.02.07, 03.02.09, 03.03.03, 03.05.01, 03.07.06,
03.17.99, 06.19.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki, gry, zestawy zabawkowe dla dzieci,
zestawy do modelowania dla dzieci zawierające kinetyczny piasek, akcesoria do zabawy i lepienia z kinetycznego
piasku.
(210)
(731)

463989
(220) 2016 11 17
RAMMEL AGNIESZKA DOBROCHNA AR DESIGN,
Gliwice
(540) 7oczek

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 23 włóczka, przędza do robót ręcznych.
(210)
(731)

463991
(220) 2016 11 17
HORIEN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) ZERO-SEVEN Refreshing

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 roztwory do pielęgnacji soczewek kontaktowych.

(210)
(731)

464006
(220) 2016 11 17
LISOWSKA MARIA EWA LABORATORIUM
FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNE PAMPA,
Piaseczno
(540) Pulmonil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(210) 464010
(220) 2016 11 17
(731) WOLIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) ROCK STYLE STUDIO URODY

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 44 manicure, pedicure, kosmetyka ciała, masaże,
ﬁzjoterapia, depilacja.
(210)
(731)

464012
(220) 2016 11 17
TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) SIMTAC DUO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
aerozole chłodzące do celów medycznych, białkowe suplementy diety, cukierki do celów leczniczych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, kapsułki
do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do użytku
medycznego, leki pomocnicze, leki wzmacniające, maści
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, płyny farmaceutyczne, prepa-
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raty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, przeciwbólowe
środki, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, 10 aparaty i instrumenty medyczne,
buteleczki z kroplomierzem do celów leczniczych, inhalatory, rozpylacze do celów leczniczych, urządzenia rozpylające
do aerozoli do celów medycznych.
(210) 464028
(220) 2016 11 17
(310) 164272976
(320) 2016 05 18
(330) FR
(731) The Absolut Company Aktiebolag, Sztokholm, SE
(540) Åhus vodka
(510), (511) 33 wódka.
(210)
(731)

464032
(220) 2016 11 17
JOINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RZEPY-CZEPY
(510), (511) 28 zabawki, części do składania modeli
zabawek.
(210)
(731)

464033
(220) 2016 11 17
KRAK-STONE GRZESIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Libertów
(540) Krak Stone

(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 19 dekoracje wykonane z kamienia, płyty pamiątkowe z kamienia, obudowy kominków z kamienia, płyty z naturalnego kamienia, tabliczki nagrobne z kamienia,
materiały budowlane z kamienia naturalnego, materiały
budowlane ze sztucznego kamienia, nagrobki z kamienia,
betonu lub marmuru, tablice nagrobne z kamienia, betonu
lub marmuru, parapety okienne niemetalowe, wyroby kamieniarskie, obrobiony kamień naturalny, 20 blaty stołowe,
blaty kuchenne, 37 usługi budowlane.
(210)
(731)

464034
(220) 2016 11 17
KRAK-STONE GRZESIKOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Libertów
(540) Krak-Stone

(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 19 dekoracje wykonane z kamienia, płyty pamiątkowe z kamienia, obudowy kominków z kamienia, płyty z naturalnego kamienia, tabliczki nagrobne z kamienia,
materiały budowlane z kamienia naturalnego, materiały
budowlane ze sztucznego kamienia, nagrobki z kamienia,
betonu lub marmuru, tablice nagrobne z kamienia, betonu
lub marmuru, parapety okienne niemetalowe, wyroby kamieniarskie, obrobiony kamień naturalny, 20 blaty stołowe,
blaty kuchenne, 37 usługi budowlane.
(210)
(731)

464035
(220) 2016 11 17
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
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(540) Millennium BANK Kulturalnie zaangażowany

(531) 27.05.01, 26.04.18, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 9 dyski kompaktowe, dyski magnetyczne, dyski
optyczne, programy komputerowe systemu operacyjnego,
programy komputerowe, optyczne nośniki informacji, magnetyczne nośniki informacji, 35 dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania oraz w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości i rachunkowości, promocja
kart kredytowych poprzez prowadzenie programu zachęcania konsumentów: wycena działalności gospodarczej, organizowanie aukcji, 36 usługi ﬁnansowe i bankowe, usługi
maklerskie, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami i papierami wartościowymi,
usługi ubezpieczeniowe, pośrednie two w sprzedaży ubezpieczeń inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń
pieniężnych, przyjmowanie lokat terminowych i wkładów
oszczędnościowych, przyjmowanie i dokonywanie lokat
w bankach, obrót i wymiana waluty, doradztwo w zakresie obrotu kapitałowego, udzielanie i zaciąganie kredytów
w bankach oraz wykonywanie operacji czekowych i wekslowych, windykacja należności, wydawanie i obsługa kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz ﬁnansowych,
zarządzanie portfelem instrumentów ﬁnansowych, analiza
ﬁnansowa i doradztwo, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, usługi ﬁnansowe i pośrednictwo związane
z zastawami, pożyczki pod zastaw, kredyty pot zastaw, linie
kredytowe pod zastaw, zarządzanie powierzonymi środkami
pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem tj.: zarządzanie ryzykiem ﬁnansowym, gospodarczym,
walutowym, kredytowym, doradztwo inwestycyjne, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych,
dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, usługi
uzyskiwania środków z tytułu należności przez ich sprzedaż
osobom trzecim - faktoring, usługi leasingowe, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych, wykonywanie
czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, wynajem nieruchomości i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości, 39 usługi turystyczne, 41 publikacje
multimedialne, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
informatyki, 45 wykonywanie ekspertyz prawnych, doradztwo prawne.
(210)
(731)

464037
(220) 2016 11 17
WILD OAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Wild Oak

(531) 27.05.01, 05.07.07, 27.01.01
(510), (511) 12 pojazdy, części i akcesoria do pojazdów: rowery, rowery elektryczne, ramy do rowerów, elektryczne
rowery składane, rowery wyposażone w silnik, części konstrukcyjne do rowerów, żaglówki, łodzie żaglowe, żaglówki
motorowe, części konstrukcyjne do jednostek pływających,
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maszty do łodzi żaglowych, bomy do łodzi, stery łodzi, stery, urządzenia sterowe i stery [do jednostek pływających],
części konstrukcyjne do łodzi, statki kosmiczne, pojazdy
kosmiczne, części konstrukcyjne do statków powietrznych,
części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów
lądowych, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się
po wodzie, części karoserii do pojazdów, części konstrukcyjne do samochodów, części konstrukcyjne do samolotów,
lądowe pojazdy i środki transportu, mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne
do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów powietrznych
i kosmicznych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych,
powietrznych i kosmicznych, 25 odzież sportowa, obuwie
sportowe, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], odzież
do tenisa, koszulki do tenisa, opaski przeciwpotne do tenisa,
buty tenisowe [obuwie sportowe], sukienki do gry w tenisa,
spódniczki do gry w tenisa, szorty do gry w tenisa, skarpetki
do gry w tenisa, pulowery do gry w tenisa, spodnie snowboardowe, kurtki snowboardowe, kombinezony do snowboardu, rękawice do snowboardu, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, odzież narciarska, spodnie narciarskie,
buty narciarskie, kurtki narciarskie, rękawice narciarskie, kombinezony narciarskie, komplety narciarskie, czapki narciarskie,
kominiarki narciarskie, kombinezony narciarskie do zawodów, torby specjalnie przystosowane do butów narciarskich,
kombinezony piankowe, odzież surﬁngowa, buty do hokeja,
kombinezony do nart wodnych, buty do nakładania po nartach, stroje dojazdy na nartach wodnych, kombinezony
piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, 28 artykuły i sprzęt sportowy, rakiety tenisowe, piłki tenisowe,
siatki tenisowe, słupki do tenisa, pojemniki na piłki tenisowe,
żyłki do rakiet tenisowych, opaski do uchwytów rakiet tenisowych, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, kosze
do zbierania piłek tenisowych, piłki do gry w paddle tenis,
torby tenisowe wyproﬁlowane do noszenia rakiety, słupki
do siatek tenisowych [sprzęt sportowy], urządzenia do naciągów do rakiet tenisowych, taśma na uchwyty do rakiet
tenisowych, naciągi do rakiet [tenisowych lub badmintonowych], pokrowce na rakiety [do tenisa albo badmintona], piłki do sguasha, rakiety do sguasha, naciągi do rakiet sguasha,
pokrowce na rakiety do gry w sguasha, wiązania do desek
snowboardowych, kijki narciarskie, skistopery do wiązań narciarskich, dopasowane pokrowce na kije narciarskie, narty,
nartorolki, krawędzie nart, narty skiboardowe, pokrycia ślizgów nart, osłony dla nart, skrobaki do nart, wosk do nart, futerały na narty, narty do monoskiingu, torby na narty, uchwyty do nart wodnych, pokrowce do nart wodnych, wiązania
do nart wodnych, wiązania do nart zjazdowych, dopasowane pokrowce na narty, uchwyty liny do nart wodnych, zaczepy do holowania nart wodnych, osłony na wiązania do nart,
skóra focza [pokrycia na narty], wiązania do nart i ich części,
torby na deski surﬁngowe, linki do jazdy na nartach wodnych, rękawice dojazdy na nartach wodnych, zaczepy liny
do holowania do nart wodnych, linki holownicze do jazdy
na nartach wodnych, płetwy surﬁngowe, deski surﬁngowe,
pokrowce na deski surﬁngowe, deski surﬁngowe z żaglem,
smycze do desek surﬁngowych, wosk do desek surﬁngowych, płetwy do desek surﬁngowych, torby specjalne zaprojektowane na deski surﬁngowe, torby przystosowane
do noszenia desek surﬁngowych, kije hokejowe, krążki hokejowe, rękawice hokejowe, bramki hokejowe, gry w hokeja,
krążki do hokeja, kije do hokeja na lodzie, siatki do hokeja
na lodzie, odbijacze bramkarskie do trenowania hokeja, kije
do hokeja na trawie, łyżwy, piłki do gry w hokeja na trawie,
deski windsurﬁngowe, akcesoria do pływania, deski do wakeboardingu, deski typu bodyboard, dopasowane pokrowce
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na sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, golfowe (kije-), kije do hokeja na lodzie, kije do hokeja na trawie,
maszyny do wyrzucania piłek, nakrycia na końcówki kijów
golfowych, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze
dłoni do użytku sportowego, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze nóg do użytku
sportowego, piłki do gry, odzież dla rowerzystów, spodenki
dla rowerzystów, rękawiczki dla rowerzystów, deski snowboardowe, rakiety do speedmintonu, 35 reklama i marketing,
promocja sprzedaży, marketing internetowy, zarządzanie
działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie artykułów sportowych, sprzętu sportowego, odzieży sportowej i dodatków odzieżowych, pojazdów
i ich części i akcesoriów do nich, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami sportowymi, sprzętem sportowym odzieżą sportową i dodatkami odzieżowymi, pojazdami i ich częściami
i akcesoriami do nich, pomoc w zarządzaniu biznesowym
w ramach kontraktu franczyzowego, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 42 usługi
naukowe i technologiczne, projektowanie wizualne, projektowanie ubrań, projektowanie form, projektowanie graﬁczne, usługi w zakresie graﬁki komputerowej, usługi graﬁczne,
planowanie projektu, projektowanie wzorów, projektowanie
modeli, usługi projektowania, projektowanie prototypów,
analizy wykonalności projektu, analizy w zakresie inżynierii
technologicznej, usługi analizy technologicznej, testowanie
materiałów, badania materiałowe, testowanie inżynieryjne,
badania i opracowywanie projektów technicznych, analiza
opracowania produktu, projektowanie pojazdów mechanicznych, projektowanie części i elementów pojazdów, testowanie pojazdów i ich części.
(210)
(731)

464038
(220) 2016 11 17
WILD OAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) O

(531) 05.07.07, 27.01.01
(510), (511) 12 pojazdy, części i akcesoria do pojazdów: rowery, rowery elektryczne, ramy do rowerów, elektryczne
rowery składane, rowery wyposażone w silnik, części konstrukcyjne do rowerów, żaglówki, łodzie żaglowe, żaglówki
motorowe, części konstrukcyjne do jednostek pływających,
maszty do łodzi żaglowych, bomy do łodzi, stery łodzi, stery, urządzenia sterowe i stery [do jednostek pływających],
części konstrukcyjne do łodzi, statki kosmiczne, pojazdy
kosmiczne, części konstrukcyjne do statków powietrznych,
części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, części i akcesoria do pojazdów
lądowych, części i akcesoria do pojazdów do poruszania się
po wodzie, części karoserii do pojazdów, części konstrukcyjne do samochodów, części konstrukcyjne do samolotów,
lądowe pojazdy i środki transportu, mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne
do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów powietrznych
i kosmicznych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych,
powietrznych i kosmicznych, 25 odzież sportowa, obuwie
sportowe, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], odzież
do tenisa, koszulki do tenisa, opaski przeciwpotne do tenisa,
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buty tenisowe [obuwie sportowe], sukienki do gry w tenisa,
spódniczki do gry w tenisa, szorty do gry w tenisa, skarpetki
do gry w tenisa, pulowery do gry w tenisa, spodnie snowboardowe, kurtki snowboardowe, kombinezony do snowboardu, rękawice do snowboardu, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, odzież narciarska, spodnie narciarskie,
buty narciarskie, kurtki narciarskie, rękawice narciarskie, kombinezony narciarskie, komplety narciarskie, czapki narciarskie,
kominiarki narciarskie, kombinezony narciarskie do zawodów, torby specjalnie przystosowane do butów narciarskich,
kombinezony piankowe, odzież surﬁngowa, buty do hokeja,
kombinezony do nart wodnych, buty do nakładania po nartach, stroje dojazdy na nartach wodnych, kombinezony
piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, 28 artykuły i sprzęt sportowy, rakiety tenisowe, piłki tenisowe,
siatki tenisowe, słupki do tenisa, pojemniki na piłki tenisowe,
żyłki do rakiet tenisowych, opaski do uchwytów rakiet tenisowych, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, kosze
do zbierania piłek tenisowych, piłki do gry w paddle tenis,
torby tenisowe wyproﬁlowane do noszenia rakiety, słupki
do siatek tenisowych [sprzęt sportowy], urządzenia do naciągów do rakiet tenisowych, taśma na uchwyty do rakiet
tenisowych, naciągi do rakiet [tenisowych lub badmintonowych], pokrowce na rakiety [do tenisa albo badmintona], piłki do sguasha, rakiety do sguasha, naciągi do rakiet sguasha,
pokrowce na rakiety do gry w sguasha, wiązania do desek
snowboardowych, kijki narciarskie, skistopery do wiązań narciarskich, dopasowane pokrowce na kije narciarskie, narty,
nartorolki, krawędzie nart, narty skiboardowe, pokrycia ślizgów nart, osłony dla nart, skrobaki do nart, wosk do nart, futerały na narty, narty do monoskiingu, torby na narty, uchwyty do nart wodnych, pokrowce do nart wodnych, wiązania
do nart wodnych, wiązania do nart zjazdowych, dopasowane pokrowce na narty, uchwyty liny do nart wodnych, zaczepy do holowania nart wodnych, osłony na wiązania do nart,
skóra focza [pokrycia na narty], wiązania do nart i ich części,
torby na deski surﬁngowe, linki do jazdy na nartach wodnych, rękawice dojazdy na nartach wodnych, zaczepy liny
do holowania do nart wodnych, linki holownicze do jazdy
na nartach wodnych, płetwy surﬁngowe, deski surﬁngowe,
pokrowce na deski surﬁngowe, deski surﬁngowe z żaglem,
smycze do desek surﬁngowych, wosk do desek surﬁngowych, płetwy do desek surﬁngowych, torby specjalne zaprojektowane na deski surﬁngowe, torby przystosowane
do noszenia desek surﬁngowych, kije hokejowe, krążki hokejowe, rękawice hokejowe, bramki hokejowe, gry w hokeja,
krążki do hokeja, kije do hokeja na lodzie, siatki do hokeja
na lodzie, odbijacze bramkarskie do trenowania hokeja, kije
do hokeja na trawie, łyżwy, piłki do gry w hokeja na trawie,
deski windsurﬁngowe, akcesoria do pływania, deski do wakeboardingu, deski typu bodyboard, dopasowane pokrowce
na sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, golfowe (kije-), kije do hokeja na lodzie, kije do hokeja na trawie,
maszyny do wyrzucania piłek, nakrycia na końcówki kijów
golfowych, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze
dłoni do użytku sportowego, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze nóg do użytku
sportowego, piłki do gry, odzież dla rowerzystów, spodenki
dla rowerzystów, rękawiczki dla rowerzystów, deski snowboardowe, rakiety do speedmintonu, 35 reklama i marketing,
promocja sprzedaży, marketing internetowy, zarządzanie
działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie artykułów sportowych, sprzętu sportowego, odzieży sportowej i dodatków odzieżowych, pojazdów
i ich części i akcesoriów do nich, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami sportowymi, sprzętem sportowym odzieżą spor-
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tową i dodatkami odzieżowymi, pojazdami i ich częściami
i akcesoriami do nich, pomoc w zarządzaniu biznesowym
w ramach kontraktu franczyzowego, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 42 usługi
naukowe i technologiczne, projektowanie wizualne, projektowanie ubrań, projektowanie form, projektowanie graﬁczne, usługi w zakresie graﬁki komputerowej, usługi graﬁczne,
planowanie projektu, projektowanie wzorów, projektowanie
modeli, usługi projektowania, projektowanie prototypów,
analizy wykonalności projektu, analizy w zakresie inżynierii
technologicznej, usługi analizy technologicznej, testowanie
materiałów, badania materiałowe, testowanie inżynieryjne,
badania i opracowywanie projektów technicznych, analiza
opracowania produktu, projektowanie pojazdów mechanicznych, projektowanie części i elementów pojazdów, testowanie pojazdów i ich części.
(210)
(731)

464042
(220) 2016 11 18
TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) Magnat Air Cleaner
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery i emalie, środki
do konserwacji drewna, farby, farby akwarelowe, wodne,
bakteriobójcze, ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom,
farby do emalii, farby stosowane w ceramice, podkłady, kit:
stolarski, rzeźbiarski, folie metalowe dla malarzy, barwniki do obuwia, preparaty zabezpieczające do metali, smary
i oleje przeciwrdzewne, rozcieńczalniki do farb i lakierów,
utrwalacze, barwniki, zaprawy farbiarskie, zagęszczacze
do farb i barwników, bejce, formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 19 tynki i masy dekoracyjne,
zaprawy cementowe.
(210)
(731)

464044
(220) 2016 11 18
SPECTRUM SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SKIN.TEAM

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, maski kosmetyczne, mydła, mydła dezynfekujące, mydło dezodoryzujące, tłuszcze
do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony.
(210)
(731)

464045
(220) 2016 11 18
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PiT-STOP HOTEL

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi
zakwaterowania, udostępnianie obiektów noclegowych dla
celów turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowa-
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nia, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
usługi wynajmowania sal na sympozja i konferencje, usługi
kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe.
(210)
(731)

464050
(220) 2016 11 18
VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) VALERIIA

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi w zakresie remontów budynków,
prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, naprawa
i montaż konstrukcji stalowych, mostów, wiaduktów drogowych, hal, zbiorników, usługi stoczniowe, budowa, konserwacja, naprawa, rozbiórka statków, budownictwo portowe,
budownictwo podwodne, konsultacje budowlane, 40 usługi spawalnicze, obróbka mechaniczna metalu, szlifowanie,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, sympozjów, organizowanie i prowadzenie spotkań, prezentacji
oraz wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi szkolenia zawodowego, organizowanie targów i wystaw
w celach edukacyjnych.
(210)
(731)

464054
(220) 2016 11 18
INVESTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) HOTEL RESOVIA
(510), (511) 43 organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], imprezy
ﬁrmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], udostępnianie
obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów
i sprzętu na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu na kongresy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie
pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, udostępnianie sal konferencyjnych, rezerwacje hotelowe, rezerwacja
zakwaterowania, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacja
zakwaterowania hotelowego, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie
posiłków w hotelach, organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, usługi w zakresie
zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania
w hotelach, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, restauracje, usługi
restauracji hotelowych, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc
w restauracjach, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie bankietów,
usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, usługi
w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wycena
zakwaterowania w hotelach, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na uro-
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czystości towarzyskie, wynajmowanie pokoi, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie
hoteli, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów.
(210)
(731)

464057
(220) 2016 11 18
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) active muss

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 tabletki musujące do sporządzania napojów,
tabletki musujące wzbogacone witaminami i mikroelementami, tabletki musujące do przygotowania napojów energetyzujących, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące.
(210)
(731)

464059
(220) 2016 11 18
ŚWIAT PRASY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) ŚWIAT PRASY
(510), (511) 29 ajvar jako pasta z papryki, bakłażanów i czosnku, alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, buldogi jako koreańskie danie z wołowiny, cebula
konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, drób nieżywy, dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych, fasolka
konserwowa, ﬁlety rybne, ﬂaki, galaretki, galaretki owocowe,
galaretki mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary nieżywe, humus jako pasta z ciecierzycy, ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, jagody konserwowane, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jogurt,
kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior,
keﬁr jako napój mleczny, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa jako kimchi, klej rybi spożywczy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby,
konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, krem
na bazie masła, krewetki nieżywe, krewetki różowe nieżywe,
krokiety, kwaśna śmietana, langusty nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, łosoś nieżywy, łój spożywczy, małże nieżywe jako mięczaki, małże nieżywe, margaryna, marmolada,
masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe
jako olej kokosowy, miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso
konserwowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne
produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko migdałowe
do celów kulinarnych, mleko ryżowe jako substytut mleka,
mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe jako substytut mleka, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona przetworzone, nasiona
słonecznika przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, olej kokosowy, olej kostny
jadalny, olej kukurydziany, olej palmowy jadalny, olej rzepa-
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kowy jadalny, olej sezamowy, olej słonecznikowy do celów
spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy
laskowe przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, ostrygi nieżywe, owoce gotowane, owoce
konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce
lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające tłuszcz,
pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych, piccalilli
jako marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym, pikle, placki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika jadalne, podpuszczka, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi,
produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie
owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe
jako żywność, raki nieżywe, riażenka jako prażone zsiadłe
mleko, rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, sardynki nieżywe, serwatka, skorupiaki nieżywe,
skórki owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja
konserwowana spożywcza, sok pomidorowy do gotowania,
soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy jako kompot,
strzykwy nieżywe, surowce do produkcji tłuszczów jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie nieżywe,
śmietana jako produkt mleczarski: Tahiti jako pasta z ziarna
sezamowego, tłuszcze jadalne, tofu, truﬂe konserwowane,
tuńczyk nieżywy, warzywa gotowane, warzywa suszone,
warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wywar, bulion, yakilori, zsiadłe mleko, zupy, składniki
do sporządzania zup, żelatyna: żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki
eteryczne, baozi jako nadziewane kluski gotowane na parze,
batony zbożowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany,
budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,
chałwa, cheeseburgery, chipsy jako produkty zbożowe,
chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow jako przyprawa,
chutney jako ostry, gęsty sos, ciasto jako masa do pieczenia,
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku,
cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry jako przyprawa, cykoria jako substytut kawy, cynamon jako przyprawa,
czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony jako przyprawa,
dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów
kulinarnych, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki
eteryczne, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap jako koreańskie danie
z ryżu, glazury do szynki, glukoza jako artykuł spożywczy, gofry, gotowane potrawy na bazie makaronu, goździki jako
przyprawa, guma do życia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir jako przyprawa, jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi jako pierogi nadziewane, jogurt mrożony jako lody spożywcze, kakao,
kanapki, kapary, karmelki jako cukierki, kasza kukurydziana,
kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona jako popcorn, kurkuma, kuskus jako
kasza, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lód naturalny lub sztuczny, lukier do ciast, lukrecja dla cukiernictwa,
majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki jako wyroby cukiernicze, makarony, maltoza, marcepan, marynaty,
mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki,
mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki jako
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japońskich wytrawnych naleśników, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód,
mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okomiyaki jako japońskie wytrawne
naleśniki, orzechy w czekoladzie, owies łuskany, galaretki
owocowe jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, papier jadalny, papla ryżowa do celów kulinarnych,
papryka jako przyprawy, pasta migdałowa, pasta z soi jako
przyprawy, pastylki jako wyroby cukiernicze, pasztet w cieście jako pâté en croûte, pesto jako sos, piel mieni jako pierogi z nadzieniem mięsnym, pieprz, piernik, pierożki ravioli,
pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki jako cukierki, pralinki, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis,
proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe jako sosy i marynaty,
ptifurki jako ciasteczka, puddingi, quiche, ramen jako japońskie danie na bazie makaronu, mączka z roślin strączkowych,
ryż, sago, sajgonki, siemię lniane do celów spożywczych dla
ludzi, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych, soda oczyszczona jako wodorowęglan sodu do pieczenia, mąka sojowa, sorbety jako lody, sos
sojowy, sosy jako przyprawy, sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syropy i melasa, szafran jako przyprawa, środki
wiążące do lodów spożywczych, tabule jako sałatka z kuskus,
tacos jako danie meksykańskie, tapioka, tarty z owocami, tortille, waﬂe ryżowe, wanilia jako aromat, wanilina jako aldehyd,
substytut wanilii, wareniki jako pierogi z nadzieniem, woda
morska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów
kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane
przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane
jako przyprawy.
(210)
(731)

464061
(220) 2016 11 18
OVER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łask
(540) KONSULTANT VETERYNARYJNY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, w tym papierowe materiały reklamowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje, książki, podręczniki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, prezentacje, broszury, ulotki, katalogi, kalendarze,
albumy, atlasy, rejestry, indeksy, raporty, skorowidze, aﬁsze,
plakaty, drukowane repertuary i rozkłady godzinowe, druki
zawiadomień i zaproszeń, bilety, bony i kupony: wizytówki,
artykuły papiernicze i artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
w tym: adresatki, płytki adresowe do adresatek, zeszyty, no-
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tesy, bloczki do pisania, papeteria, papier listowy, koperty,
teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, etykiety, nalepki, naklejki,
kalkomanie, zakładki do książek, diagramy, mapy i plany, obrazy rysunki, fotograﬁe, przezrocza, druki, odbitki i reprodukcje graﬁczne, przybory do pisania, w tym: pióra, długopisy,
ﬂamastry, ołówki, ołówki automatyczne, zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra i długopisy, 35 reklama, uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie oraz
publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja towarów i usług dla osób trzecich,
prenumerata gazet i czasopism, sprzedaż gazet i czasopism,
kolportaż próbek, 40 usługi drukowania, 41 publikowanie
książek, gazet i czasopism, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, publikowanie wyników badań naukowych i technicznych, opracowywanie i publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, informacja o: edukacji,
targach, wydarzeniach branżowych, nowościach rolniczych
i o produktach rolniczych, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, 42 badania naukowe i techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, 44 doradztwo w zakresie pielęgnacji, żywienia
i utrzymania zwierząt.
(210)
(731)

464068
(220) 2016 11 18
CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FAVORIT
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, mleko stosowane jako
karma dla zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso
lub podroby jako karma dla zwierząt, artykuły spożywcze
o smaku mięsa jako karma dla zwierząt, jadalne przysmaki
dla zwierząt.
(210)
(731)

464070
(220) 2016 11 18
CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LECKER
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, mleko stosowane jako
karma dla zwierząt, artykuły spożywcze zawierające mięso
lub podroby jako karma dla zwierząt, artykuły spożywcze
o smaku mięsa jako karma dla zwierząt, jadalne przysmaki
dla zwierząt.
(210)
(731)

464081
(220) 2016 11 18
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NASZE SMAKI
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oleje, tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż,
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, przyprawy, dania gotowe na bazie mąki, makaronu
lub ryżu.
(210) 464083
(220) 2016 11 18
(731) GAWRON MARCEL, Ruda Śląska
(540) 2016 Cocktail truck

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkohole wysokoprocentowe, alkoholowe (ekstrakty -), alkoholowe (esencje -), alkoholowe ekstrakty owocowe, alkoholowe
koktajle owocowe, aperitify na bazie destylowanego napoju
alkoholowego, aperitify na bazie napojów alkoholowych,
gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, gorzkie
nalewki alkoholowe jako aperitif, gotowe koktajle alkoholowe, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
koktajle alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny, koktajle
alkoholowe zawierające mleko, koktajle, mieszanki koktajli alkoholowych, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje
alkoholowe aromatyzowane, napoje alkoholowe na bazie
herbaty, napoje alkoholowe na bazie kawy, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje alkoholowe z owoców, napoje
alkoholowe z wina i soku owocowego, napoje alkoholowe
zawierające owoce, napoje energetyczne zawierające alkohol, poncze alkoholowe, sfermentowane alkohole wysokoprocentowe, smakowe napoje alkoholowe tonizujące, wina
o obniżonej zawartości alkoholu, wymieszane napoje alkoholowe, 43 usługi barowe, dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, imprezy ﬁrmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], obsługa barmańska uroczystości okolicznościowych, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie
żywności i napojów dla gości, przygotowywanie posiłków
i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów dla
gości, usługi barowe, usługi barów piwnych, usługi barów
z sokami, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych,
usługi w zakresie dostarczania napojów, wypożyczanie automatów do napojów, wypożyczanie mobilnego baru.
(210)
(731)

464085
(220) 2016 11 18
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aphrodisiac
(510), (511) 4 świece, knoty do świec.
(531)

26.05.01, 26.05.15, 26.05.18, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08,
29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, wędliny, ekstrakty mięsne,
mięso gotowe do spożycia, kiełbasy, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, sałatki warzywne,
dania gotowe na bazie warzyw, mięsa lub ryb, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa,
konserwy mięsne i rybne, pasty mięsne, pasztety, przekąski
na bazie mięsa, pasty rybne i z owoców morza, zupy instant,

(210)
(731)
(540)

464086
(220) 2016 11 18
JASEK AGNIESZKA DENTAL UNION LABORATORY,
Warszawa
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(531) 24.13.01, 24.13.22, 26.05.16
(510), (511) 41 usługi szkoleniowe w zakresie stomatologii,
protetyki i ortodoncji, 42 usługi badań naukowych i technicznych w zakresie stomatologii, protetyki i ortodoncji,
44 usługi w zakresie stomatologii, chirurgii stomatologicznej,
proﬁlaktyki schorzeń jamy ustnej, ortodoncji i protetyki, usługi rentgenowskie związane z diagnostyką stomatologiczną.
(210) 464098
(220) 2016 11 19
(731) STRĄCZYŃSKI RAFAŁ RAFCARS, Olsztyn
(540) FILAMENT FACTORY Ff

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 24 tkaniny polipropylenowe, geowłókniny, geotkaniny, agrowłókniny, agrotkaniny, 35 usługi prowadzenia
punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej z siatkami cieniującymi, workami do transportu i przechowywania materiałów
luzem, workami typu Big bag, workami polipropylenowymi,
tkaninami polipropylenowymi, geowłókninami, geotkaninami, agrowłókninami, agrotkaninami prowadzenie sprzedaży wysyłkowej siatek cieniujących, worków do transportu
i przechowywania materiałów luzem, worków typu Big bag,
worków polipropylenowowych, tkanin polipropylenowych,
geowłóknin, geotkanin, agrowłóknin, agrotkanin.
(210) 464100
(220) 2016 11 19
(731) STRĄCZYŃSKI RAFAŁ RAFCARS, Olsztyn
(540) Ff TYLKO DOBRE TKANINY
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.03, 26.04.18
(510), (511) 19 alabaster, boazerie, cement, deski podłogowe, drewniane deski podłogowe, drewniane forniry, dzieła
sztuki wykonane z kamienia, betonu, lub marmuru, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gips, granit,
kamień, kamień budowlany, klinkier, kryształ górski, marmur, mozaiki dla budownictwa, niemetalowe płytki ścienne, okrycia niemetalowe dla budownictwa, parkiety, płytki
ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty budowlane
niemetalowe, płyty cementowe, podłogi niemetalowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płyty parkietowe,
szkło emaliowane, do celów budowlanych, sztuczny kamień,
świecąca kostka brukowa, terakota, cegły, garncarska glina,
wyroby kamieniarskie, korek aglomerowany dla budownictwa, kostka brukowa drewniana, listwy niemetalowe, łupek,
margiel wapienny, niemetalowe formy odlewnicze, glina
ogniotrwała, niemetalowe ogniotrwałe materiały budowlane, ogniotrwałe powłoki cementowe, okładziny drewniane,
niemetalowe parapety okienne, niemetalowe płyty brukowe, pokrycia ścienne nie z metalu, porﬁr, posążki z kamienia,
betonu i marmuru, sklejka, tłuczeń, tuf wapienny.
(210)
(731)

464109
(220) 2016 11 21
EURO-TAX.PL ZWROT PODATKU SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) euro-tax.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 przygotowywanie zeznań podatkowych,
36 doradztwo w sprawach ﬁnansowych.
(210)
(731)

464111
(220) 2016 11 21
MULTI-FORM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) PERSECTO

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 24 tkaniny polipropylenowe, geowłókniny, geotkaniny, agrowłókniny, agrotkaniny.
(210)
(731)

464106
(220) 2016 11 21
INTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lębork
(540) KIERMASZ PŁYTEK TANIGRES.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.12
(510), (511) 3 środki do czyszczenia i polerowania, środki
czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące w sprayu
do użytku domowego, środki czyszczące do szkła, woski
do polerowania, naturalne woski do podłóg, woski do parkietów, 21 ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wycierania kurzu, mopy.
(210) 464117
(220) 2016 11 21
(731) ACTIVE YACHT CLUB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) A ACTIVE YACHT CLUB POWERED BY YATES D’OR
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(531) 18.03.01, 18.03.09, 27.05.01, 29.01.04, 18.03.17, 18.03.23
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składanie towarów,
organizowanie podróży, 41 edukacja, rozrywka i usługi
sportowe.
(210) 464126
(220) 2016 11 21
(731) MACIEJEWSKI KRZYSZTOF, Różanki
(540) CAR-SYSTEM’S

(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 9 adaptery bluetooth, akcesoria do urządzeń
do przetwarzania i przechowywania danych elektronicznych
dotyczących pojazdu, bezpieczniki topikowe, czujniki i przełączniki bezpieczeństwa, bramki bluetoth, głośniki bezprzewodowe bluetooth, jednostki dystrybucyjne (bramy), przyłącze do urządzeń do przetwarzania i przechowywania danych
elektronicznych dotyczących pojazdu, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji stosowanych w pojazdach mechanicznych,
moduły bluetooth, nadajniki i odbiorniki bluetooth, oprogramowanie użytkowe bluetooth, przekaźniki bluetooth, przekaźniki i odbiorniki do zdalnej obsługi komponentów pojazdów, urządzenia bluetooth do pojazdów mechanicznych,
urządzenia oraz aparatura służące do pomiaru, testowania
oraz sprawowania kontroli nad pojazdem lub jego komponentami, zestawy głośnomówiące bluetooth, złącza przewodów, 11 oświetlenie i reﬂektory do pojazdów, systemy HVAC
do pojazdów, 12 części zamienne do pojazdów mechanicznych i akcesoria samochodowe, 35 usługi handlu częściami
samochodowymi i akcesoriami samochodowymi, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi informacyjne w zakresie prowadzonej działalności, prezentowanie produktów w mediach,
37 usługi przebudowy, naprawy, konserwacji, modernizacji
systemów HVAC w pojazdach mechanicznych, malowanie
pojazdów.
(210)
(731)

464127
(220) 2016 11 21
INVESTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów

(540)

(531) 07.01.08, 07.01.12, 01.07.06, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie targów i wystaw, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, reklama i marketing, reklama
billboardowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklamy online, reklamy radiowe i telewizyjne, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością
handlową, zarządzanie personelem, 36 administrowanie
nieruchomościami, administrowanie sprawami ﬁnansowymi
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dotyczącymi nieruchomości, agencje nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, ﬁnansowanie
konsorcjalne nieruchomości, ﬁnansowanie nieruchomości,
inwestowanie w nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, agencje nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, pomoc w nabywaniu nieruchomości i udziałów
w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości,
powiernictwo nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, sprawy dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
ziemi, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi
ﬁnansowe dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi pośrednictwa ﬁnansowego, usługi pośrednictwa ﬁnansowego
w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wyceny ﬁnansowe nieruchomości,
wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych,
wynajem nieruchomości, zabezpieczanie środków ﬁnansowych na zakup nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 43 organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], imprezy
ﬁrmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], udostępnianie
obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów
i sprzętu na zjazdy, udostępnianie obiektów i sprzętu na kongresy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
udostępnianie pomieszczeń na spotkania, udostępnianie
pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, udostępnianie sal konferencyjnych, rezerwacje hotelowe, rezerwacja
zakwaterowania, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacja
zakwaterowania hotelowego, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach, organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie
posiłków w hotelach, organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, usługi w zakresie
zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów
hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania
w hotelach, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, restauracje, usługi
restauracji hotelowych, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc
w restauracjach, usługi rezerwacji pokojów, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie bankietów,
usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, usługi
w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wycena
zakwaterowania w hotelach, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie pokoi, zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług w zakresie
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, udzielanie informacji
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udzielanie informa-
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cji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie
hoteli, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów.
(210)
(731)

464128
(220) 2016 11 21
M&P PAVLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Marki
(540) inwino

(531) 11.03.01, 24.17.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 464133
(220) 2016 11 21
(731) FROST WŁADYSŁAW MAREK WALDI, Warszawa
(540) MONOKITCHEN
(510), (511) 43 restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)

464143
(220) 2016 11 21
KĘDZIOR BOGUSŁAW KANCELARIA INTERTAX,
Tarnów
(540) INTERTAX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków,
doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo podatkowe [rachunkowość], księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowość administracyjna, księgowość i rachunkowość, prowadzenie
księgowości przedsiębiorstwa, rachunkowość, księgowość
i audyt, księgowość i prowadzenie ksiąg, usługi w zakresie
księgowości i rachunkowości, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej.
(210)
(731)

464161
(220) 2016 11 21
FUNDACJA REDUTA DOBREGO IMIENIA - POLSKA
LIGA PRZECIW ZNIESŁAWIENIOM, Warszawa
(540) RDI REDUTA DOBREGO IMIENIA POLSKA LIGA
PRZECIW ZNIESŁAWIENIOM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.15, 03.07.02
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponso-
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rowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie
plakatów reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy
telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja ﬁlmów reklamowych, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób
trzecich, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie
dokumentów, fotokopiowanie, usługi impresariów w działalności artystycznej, fakturowanie, księgowość, rachunkowość, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych
dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, badania opinii publicznej, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, 41 edukacja
religijna, usługi szkół -edukacja, usługi nauczania w zakresie
oświaty, informacja o edukacji, wyższe uczelnie -edukacja,
sprawdziany edukacyjne, nauczanie indywidualne, kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
usługi biblioteczne, usługi muzeów -wystawy, usługi pokazów ﬁlmowych, informacja o imprezach rozrywkowych,
rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji
biletów -rozrywka, organizowanie balów, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, koncertów, konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów -szkolenie,
organizowanie konkursów -edukacja lub rozrywka, organizowanie loterii, organizowanie widowisk -impresariat, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych -rozrywka, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja
ﬁlmów, innych niż reklamowe, produkcja mikroﬁlmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
widowisk, produkcja przedstawień teatralnych, montaż taśm
wideo, usługi reporterskie, fotograﬁa, fotoreportaże, nagrywanie na taśmach wideo, udostępnianie ﬁlmów online
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej nie do pobrania w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych
nie do pobrania, sporządzanie napisów np. do ﬁlmów, usługi
w zakresie opracowania graﬁcznego, inne niż do celów reklamowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie ﬁlmów kinowych,
wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzę-
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tu audio, wypożyczanie taśm wideo, wystawianie spektakli
na żywo, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych,
wynajem urządzeń kinematograﬁcznych, wynajmowanie
stadionów, wynajmowanie obiektów sportowych, 42 usługi
komputerowe w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz
brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych
i społecznościowych, usługi komputerowe w tym hosting
obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych
dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi
komputerowe w postaci stron internetowych zawierających
informacje zdeﬁniowane lub określone przez użytkowników,
proﬁle osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograﬁczne,
teksty, graﬁkę i dane, udostępnianie strony internetowej
z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie proﬁli osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz
transfer i współdzielenie takich informacji między wieloma
obiektami online, umożliwianie tymczasowego użytkowania
aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci
kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych
oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograﬁcznych, tekstów, graﬁk i danych, oprogramowanie jako usługa
(SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania
i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania
użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, konwersja danych i programów komputerowych
inna niż konwersja ﬁzyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi
graﬁczne.
(210) 464173
(220) 2016 11 22
(731) KSIĘŻYCKI JAROSŁAW OPTIA, Lublin
(540) OPTIA DEVELOPING NETWORKS

(531) 29.01.15, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 37 usługi w zakresie montażu, budowy, rozbudowy, modernizacji, naprawy i konserwacji instalacji, sieci,
urządzeń i obiektów elektrycznych, telekomunikacyjnych,
energetycznych, układanie i serwisowanie przewodów elektrycznych, telekomunikacyjnych i energetycznych, układanie
i serwisowanie przewodów światłowodowych, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowa wież
telekomunikacyjnych, instalowanie konserwacja i naprawa
sieci łączności elektronicznej, instalowanie systemów łączności komórkowej, instalowanie sprzętu radiotelefonicznego, konserwacja sieci transmisji danych, usługi informacyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie powyższych usług,
42 techniczne projektowanie, planowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, techniczne projektowanie,
planowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, badania techniczne i ekspertyzy inżynieryjne w zakresie sieci
telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych oraz obiektów
infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej,
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doradztwo z zakresu eksploatacji i remontów sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przeprowadzanie
testów technicznych w zakresie sieci telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych, projektowanie i rozwijanie systemów telekomunikacyjnych, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, usługi doradcze związane
ze zużyciem energii elektrycznej.
(210) 464174
(220) 2016 11 22
(731) BORTKIEWICZ WOJCIECH, Warszawa
(540) ORDYNACKA
(510), (511) 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe,
napoje alkoholowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, brandy, curacao [likier], dżin, gorzkie nalewki, gruszecznik [wino],
jabłecznik, cydr [napój alkoholowy], kirsz [alkohol na bazie
wiśni], koktajle, likiery miętowy (likier), miód pitny, napoje
alkoholowe [z wyjątkiem piwa], napoje [alkoholowe], napoje alkoholowe zawierające destylowane owoce, owocowe
ekstrakty z alkoholem, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, alkohol z ryżu, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.
(210) 464176
(220) 2016 11 22
(731) BORTKIEWICZ WOJCIECH, Warszawa
(540) BOTANIKA
(510), (511) 33 ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe,
napoje alkoholowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, brandy,
curaçao [likier], dżin, gorzkie nalewki, gruszecznik [wino], jabłecznik, cydr [napój alkoholowy], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe
[z wyjątkiem piwa], napoje [alkoholowe],napoje alkoholowe
zawierające destylowane owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum,alkohol z ryżu, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie,
whisky, wino, wódka.
(210) 464177
(220) 2016 11 22
(731) BORTKIEWICZ WOJCIECH, Warszawa
(540) LUMBERJACK
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy,
drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, mleko migdałowe [napój], napoje bezalkoholowe z mleka orzechowego, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu,
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, proszek do wytwarzania napoi gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, napoje
na bazie soi inne niż substytuty mleka, napoje serwatkowe,
napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe,sok pomidorowy [napój],
preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe
z sarsaparilli, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje],
syrop do lemoniady, syropy do napojów, moszcz z winogron, niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana,
preparaty do produkcji wody gazowanej, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna [napoje], woda
selcerska, woda sodowa, woda stołowa.
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(210)
(731)

464184
(220) 2016 11 22
PYRZYŃSKI KAJETAN PRZEDSIĘBIORSTWO
INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE DELTA, Dolsk
(540) delta DOLSK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne do celów przemysłowych, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla
przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty i materiały chemiczne dla ﬁlmu, fotograﬁi
i drukowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, sole do celów przemysłowych, środki
ﬁltracyjne chemiczne i niechemiczne zawarte w tej klasie,
substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, składniki przeznaczone
do gaszenia ognia i zabezpieczające przed ogniem, kleje
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, mastyksy
do opon, skór, spawania, uszczelniające mastyksy do użytku
w przemyśle, 2 środki przeciwkorozyjne, barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, powłoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze
do powłok, barwników i tuszów, żywice naturalne w stanie surowym, preparaty zabezpieczające przed psuciem
się drewna, farby i farby mocno rozcieńczone, 3 preparaty
do czyszczenia i odświeżania, środki ścierne i polerskie, środki toaletowe, wosk krawiecki i szewski, środki do ostrzenia,
płyny do naczyń, płyny do czyszczenia nagrobków, środki
do czyszczenia wc, płyny do mycia szyb i luster, proszki i płyny do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, środki
do odtłuszczania i ścierania, mydła, produkty perfumeryjne,
kosmetyki, środki do pielęgnacji włosów, do mycia zębów,
35 usługi sprzedaży następujących towarów: produkty chemiczne do celów przemysłowych, detergenty przeznaczone
dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze
i pasty przeznaczone dla przemysłu, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów,
nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, preparaty i materiały chemiczne dla
ﬁlmu, fotograﬁi i drukowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, sole do celów przemysłowych, środki ﬁltracyjne chemiczne i niechemiczne, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne,
tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice syntetyczne
i nieprzetworzone, składniki przeznaczone do gaszenia
ognia i zabezpieczające przed ogniem, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, mastyksy do opon, skór,
spawania, uszczelniające mastyksy do użytku w przemyśle, środki przeciwkorozyjne, barwniki, koloranty, pigmenty
i tusze, powłoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok,
barwników i tuszów, żywice naturalne w stanie surowym,
preparaty zabezpieczające przed psuciem się drewna, farby
i farby mocno rozcieńczone, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki ścierne i polerskie, środki toaletowe, wosk
krawiecki i szewski, środki do ostrzenia, płyny do naczyń,
płyny do czyszczenia nagrobków, środki do czyszczenia wc,
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płyny do mycia szyb i luster, proszki i płyny do prania, zmiękczania tkanin, środki wybielające, środki do odtłuszczania
i ścierania, mydła, produkty perfumeryjne, kosmetyki, środki
do pielęgnacji włosów, do mycia zębów, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły dentystyczne, środki do oczyszczania powietrza, dezodoranty do powietrza, do wc, do samochodów,
do dywanów, do butów, do kuwet, do młynków na odpady,
odświeżacze powietrza, odświeżacze do ubrań i tkanin, preparaty neutralizujące zapachy, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, plomby, uszczelki i wypełnienia, rury
giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym
zawory, nie z metalu, farby izolacyjne, zarządzanie sklepami:
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(210)
(731)

464188
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bolid
(510), (511) 5 fungicydy.
(210)
(731)

464189
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Chart
(510), (511) 5 herbicydy.
(210)
(731)

464190
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Delmetros
(510), (511) 5 insektycydy.
(210)
(731)

464191
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Baristo
(510), (511) 5 herbicydy.
(210)
(731)

464192
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Granovi Nano
(510), (511) 1 nawozy.
(210)
(731)

464193
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Navu Forte
(510), (511) 1 nawozy.
(210)
(731)

464194
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) X-Met
(510), (511) 5 fungicydy.
(210)
(731)

464195
(220) 2016 11 22
TERMOPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebiatów
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(540) vimobilia

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 ceramiczne płytki podłogowe, deski podłogowe, drewniane forniry, drewniane ościeżnice drzwiowe,
drewno fornirowane, drzwi drewniane, drzwi niemetalowe,
drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, fornir do podłóg, forniry, futryny drzwiowe niemetalowe, niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe płyty podłogowe, niemetalowe pokrycia na schody, obudowy drzwiowe niemetalowe, okna niemetalowe, panele drewniane,
podłogi drewniane, podłogi niemetalowe, podłogi z drewna, schody niemetalowe, schody, nie z metalu do celów
budowlanych, 20 blaty kuchenne, komody [meble], konsole
[meble], kredensy, kredensy [meble], ławy [meble], meble,
meble biurowe, meble domowe, meble domowe, biurowe
i ogrodowe, meble drewniane, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble
łazienkowe, meble metalowe, meble ogrodowe drewniane,
meble sypialne, meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble
wypoczynkowe, półki [meble], regały [meble], serwantki
kuchenne, skrzynie [meble], stoły [meble], stoły kuchenne,
szafki [meble], szafki kuchenne, szafki łazienkowe, szafki
na umywalki, szafki ze schowkami, szafy [meble], toaletki
[meble], 35 doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
mebli i wyposażenia wnętrz, a mianowicie: blaty kuchenne,
ceramiczne płytki podłogowe, deski podłogowe, drewniane
forniry, drewniane ościeżnice drzwiowe, drewno fornirowane, drzwi drewniane, drzwi niemetalowe, drzwi ogrodowe
[niemetalowe ramy], drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi
wewnętrzne, niemetalowe, fornir do podłóg, forniry, futryny
drzwiowe niemetalowe, komody [meble], konsole [meble],
kredensy, kredensy [meble], ławy [meble], meble biurowe,
meble domowe, meble drewniane, meble kuchenne, meble
kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble
łazienkowe, meble metalowe, meble ogrodowe drewniane,
meble sypialne, meble sypialniane na wymiar do zabudowy,
meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe płyty podłogowe, niemetalowe pokrycia
na schody, obudowy drzwiowe niemetalowe: okna niemetalowe, panele drewniane, podłogi drewniane, podłogi niemetalowe, podłogi z drewna, półki [meble], regały [meble],
schody niemetalowe, schody, nie z metalu do celów budowlanych, serwantki kuchenne, skrzynie [meble], stoły [meble],
stoły kuchenne, szatki [meble], szafki kuchenne, szafki łazienkowe, szafki na umywalki, szafki ze schowkami, szafy [meble],
toaletki [meble], usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami i wyposażeniem wnętrz, a mianowicie: blaty kuchenne,
ceramiczne płytki podłogowe, deski podłogowe, drewniane
forniry, drewniane ościeżnice drzwiowe, drewno fornirowane, drzwi drewniane, drzwi niemetalowe, drzwi ogrodowe
[niemetalowe ramy], drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi
wewnętrzne, niemetalowe, fornir do podłóg, forniry, futryny
drzwiowe niemetalowe: komody [meble], konsole [meble],
kredensy, kredensy [meble], ławy [meble], meble biurowe,
meble domowe, meble drewniane, meble kuchenne, meble
kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble
łazienkowe, meble metalowe, meble ogrodowe drewnia-
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ne, meble sypialne, meble sypialniane na wymiar do zabudowy, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble
wypoczynkowe, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, niemetalowe płyty podłogowe, niemetalowe pokrycia na schody, obudowy drzwiowe niemetalowe, okna
niemetalowe, panele drewniane, podłogi drewniane, podłogi niemetalowe, podłogi z drewna, półki [meble], regały
[meble], schody niemetalowe, schody, nie z metalu do celów
budowlanych, serwantki kuchenne, skrzynie [meble], stoły [meble], stoły kuchenne, szafki [meble], szafki kuchenne,
szafki łazienkowe, szafki na umywalki, szafki ze schowkami,
szafy [meble], toaletki [meble], usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami i wyposażeniem wnętrz, wyceny
handlowe, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mebli, usługi projektowania mebli, usługi projektowania
wnętrz budynków.
(210)
(731)

464197
(220) 2016 11 22
TERMOPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebiatów
(540) VIMOBILIA
(510), (511) 19 ceramiczne płytki podłogowe, deski podłogowe, drewniane forniry, drewniane ościeżnice drzwiowe,
drewno fornirowane, drzwi drewniane, drzwi niemetalowe,
drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, fornir do podłóg, forniry, futryny drzwiowe niemetalowe, niemetalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe płyty podłogowe, niemetalowe pokrycia na schody, obudowy drzwiowe niemetalowe, okna niemetalowe, panele drewniane,
podłogi drewniane, podłogi niemetalowe, podłogi z drewna, schody niemetalowe, schody, nie z metalu do celów
budowlanych, 20 blaty kuchenne, komody [meble], konsole
[meble], kredensy, kredensy [meble], ławy [meble], meble,
meble biurowe, meble domowe, meble domowe, biurowe
i ogrodowe, meble drewniane, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble
łazienkowe, meble metalowe, meble ogrodowe drewniane,
meble sypialne, meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble
wypoczynkowe, półki [meble], regały [meble], serwantki
kuchenne, skrzynie [meble], stoły [meble], stoły kuchenne,
szafki [meble], szafki kuchenne, szafki łazienkowe, szafki
na umywalki, szafki ze schowkami, szafy [meble], toaletki
[meble], 35 doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
mebli i wyposażenia wnętrz, a mianowicie: blaty kuchenne,
ceramiczne płytki podłogowe, deski podłogowe, drewniane
forniry, drewniane ościeżnice drzwiowe, drewno fornirowane, drzwi drewniane, drzwi niemetalowe, drzwi ogrodowe
[niemetalowe ramy], drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi
wewnętrzne, niemetalowe, fornir do podłóg, forniry, futryny
drzwiowe niemetalowe, komody [meble], konsole [meble],
kredensy, kredensy [meble], ławy [meble], meble biurowe,
meble domowe, meble drewniane, meble kuchenne, meble
kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble
łazienkowe, meble metalowe, meble ogrodowe drewniane,
meble sypialne, meble sypialniane na wymiar do zabudowy,
meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe płyty podłogowe, niemetalowe pokrycia
na schody, obudowy drzwiowe niemetalowe: okna niemetalowe, panele drewniane, podłogi drewniane, podłogi niemetalowe, podłogi z drewna, półki [meble], regały [meble],
schody niemetalowe, schody, nie z metalu do celów budowlanych, serwantki kuchenne, skrzynie [meble], stoły [meble],
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stoły kuchenne, szatki [meble], szafki kuchenne, szafki łazienkowe, szafki na umywalki, szafki ze schowkami, szafy [meble],
toaletki [meble], usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami i wyposażeniem wnętrz, a mianowicie: blaty kuchenne,
ceramiczne płytki podłogowe, deski podłogowe, drewniane
forniry, drewniane ościeżnice drzwiowe, drewno fornirowane, drzwi drewniane, drzwi niemetalowe, drzwi ogrodowe
[niemetalowe ramy], drzwi przesuwne, niemetalowe, drzwi
wewnętrzne, niemetalowe, fornir do podłóg, forniry, futryny
drzwiowe niemetalowe: komody [meble], konsole [meble],
kredensy, kredensy [meble], ławy [meble], meble biurowe,
meble domowe, meble drewniane, meble kuchenne, meble
kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble
łazienkowe, meble metalowe, meble ogrodowe drewniane, meble sypialne, meble sypialniane na wymiar do zabudowy, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble
wypoczynkowe, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, niemetalowe płyty podłogowe, niemetalowe pokrycia na schody, obudowy drzwiowe niemetalowe, okna
niemetalowe, panele drewniane, podłogi drewniane, podłogi niemetalowe, podłogi z drewna, półki [meble], regały
[meble], schody niemetalowe, schody, nie z metalu do celów
budowlanych, serwantki kuchenne, skrzynie [meble], stoły [meble], stoły kuchenne, szafki [meble], szafki kuchenne,
szafki łazienkowe, szafki na umywalki, szafki ze schowkami,
szafy [meble], toaletki [meble], usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami i wyposażeniem wnętrz, wyceny
handlowe, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mebli, usługi projektowania mebli, usługi projektowania
wnętrz budynków.
(210)
(731)

464202
(220) 2016 11 22
DINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MYSTREAT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.02.01
(510), (511) 35 pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, 39 dostawa żywności
i napojów przygotowanych do spożycia.
(210)
(731)

464204
(220) 2016 11 22
STREAM1.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) stream1

(531) 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe [programy],
oprogramowanie komputerowe, zapisane i do pobrania,
oprogramowanie do telewizji interaktywnej, wideo interaktywnego i przetwarzania obrazów cyfrowych, oprogramowanie komputerowe do konwersji obrazów dokumentów
na formaty elektroniczne, oprogramowanie komputerowe
poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, graﬁki,
obrazów statycznych i obrazów ruchomych, oprogramowanie komputerowe do reklamy, programy do gier komputerowych [oprogramowanie], 16 instrukcje obsługi oprogramowania komputerowego, 35 wynajem powierzchni
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reklamowej na stronach internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich na stronach internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych,
dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi
promocyjne w imieniu osób trzecich, usługi promocyjne
w formie rozrywki i edukacji on-line, usługi promocyjne
w formie współdzielenia treści multimedialnych przez Internet i inne sieci komputerowe i komunikacyjne, 38 usługi
w zakresie przekierowywania do stron internetowych, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], dostęp
do treści, stron internetowych i portali, emisja ﬁlmów za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do ﬁlmów i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, transmisja
materiałów wideo, ﬁlmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji
za pośrednictwem Internetu, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej lub Internetu, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych nadawanie programów
wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu,
usługi portali do współdzielenia materiałów wideo, usługi
łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji
i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, 41 rozrywka ﬁlmowa, usługi
rozrywkowe i edukacyjne obejmujące media elektroniczne,
treści multimedialne, wideo, ﬁlmy, zdjęcia, obrazy, teksty,
fotograﬁe, gry, treści udostępniane przez użytkowników,
treści audio oraz informacje pokrewne, udostępniane za pośrednictwem komputerów i sieci komunikacyjnych, usługi
szkoleniowe i rozrywkowe, usługi w zakresie publikowania cyfrowych materiałów multimedialnych, audio i wideo
o charakterze rozrywkowym, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług
telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych
i on-line, udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez
rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-line i Internetu,
dystrybucja ﬁlmów, 42 rozpowszechnianie, publikowanie,
powielanie lub udostępnianie w inny sposób elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, ﬁlmów, rysunków, obrazów tekstów, fotograﬁi, gier, treści generowanych
przez użytkownika, treści audio i informacji przez Internet
lub inne sieci komputerowe i komunikacyjne, programowanie oprogramowania do platform internetowych, tworzenie
i utrzymywanie witryn internetowych, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych
dla globalnej sieci komputerowej, pisanie oprogramowania
komputerowego, wynajem oprogramowania sprzętowego,
ulepszanie, aktualizowanie, powielanie, integracja i tworzenie oprogramowania komputerowego, opracowywanie
interaktywnego oprogramowania multimedialnego, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, projektowanie oprogramowania do przetwarzania obrazów,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
opracowywanie oprogramowania dla operatorów audio
i wideo, projektowanie oprogramowania do przetwarzania
i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych przewodników po programach
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telewizyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie
witrynami internetowymi dla osób trzecich.
(210) 464206
(220) 2016 11 22
(731) WYSOCKI MICHAŁ, Kulice
(540) BIOFEED

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 34 ziarna i produkty rolne, żywe zwierzęta, nasiona, karma dla zwierząt,
44 usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem.
(210)
(731)

464223
(220) 2016 11 22
MEBLE MARZENIE WĘGŁOWSKI I STRYJAKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA, Opatów
(540) Comforteo

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.01.01, 01.07.06
(510), (511) 10 materace do celów leczniczych, poduszki
do celów leczniczych, meble do celów medycznych, łóżka
szpitalne do celów medycznych, stoły szpitalne, fotele medyczne, materace ortopedyczne do użytku medycznego,
meble przystosowane do leczenia medycznego, 20 meble
biurowe, hotelowe, dziecięce, wypoczynkowe, sypialniane,
stołowe, kuchenne, łazienkowe i ogrodowe, meble drewniane, tapicerowane, metalowe, meble wykonane z innych materiałów-bambusa, rattanu, kwietniki, półki, wieszaki, lustra,
ramy do obrazów, poduszki, materace do łóżek, materace
piankowe, sprężynowe, kokosowe, kieszeniowe, termoelastyczne, lateksowe, elementy meblowe, meble do przechowywania, meble do zabudowy, meble na wymiar, 24 tkaniny
obiciowe do mebli, pokrycia na materace, pokrowce ochronne na materace, pokrowce na meble, poszewki i pokrowce
na poduszki, rolety tekstylne, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, pościel, prześcieradła, narzuty na łóżka, materiały do tapicerki, materiały tkane jako
elementy wyposażenia wnętrz, obrusy, podkłady na łózko,
pokrycia na meble z tkanin, tekstylia do wyposażenia domu.
(210) 464224
(220) 2016 11 22
(731) BABICZ LESZEK RIVAL GROUP, Warszawa
(540) RIVAL GROUP

gresów o tematyce medycznej, organizowanie spotkań
i konferencji, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw
do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach
rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych,
organizowanie zjazdów w celach biznesowych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach handlowych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, prowadzenie konkursów w Internecie,
sympozja związane z edukacją, sympozja związane z rozrywką, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów jako szkolenia, planowanie
wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie
nauk medycznych, organizowanie konferencji dotyczących
szkoleń, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji związanych z reklamą,
organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie
konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konkursów
za pośrednictwem Internetu, organizowanie kwizów, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie
pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów
w celach edukacyjnych, organizowanie ceremonii rozdania
nagród, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów
w dziedzinie rozrywki, organizacja kwizów, gier i zawodów,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizacja turniejów
golfowych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja zawodów w golfa, organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizacja zawodów rekreacyjnych,
organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie corocznych konferencji związanych z nabywaniem,
organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie corocznych konferencji związanych z logistyką,
organizowanie gier i konkursów, organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 41 organizowanie seminariów, organizowanie
seminariów związanych z rozrywką, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów i kon-

Nr ZT01/2017

464225
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Azoxin
(510), (511) 5 fungicydy.

Nr ZT01/2017
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(210)
(731)

464226
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LOCUS
(510), (511) 5 herbicydy.
(210)
(731)

464227
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PILKU
(510), (511) 5 herbicydy.
(210)
(731)

464228
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LAZARO
(510), (511) 5 herbicydy.
(210)
(731)

464229
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Inventor
(510), (511) 5 herbicydy.
(210)
(731)

464230
(220) 2016 11 22
BASSTION FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrząszczew
(540) Basstion Fruit

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 przetworzone owoce, 31 świeże owoce: jabłka, gruszki, 32 soki.
(210) 464239
(220) 2016 11 23
(731) LEŚNIEWSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) wrapMe!

(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 desery jogurtowe, desery mleczne, desery
owocowe, dipy serowe, dżemy, ekstrakty do zup, galaretki
mięsne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawierające
jajka, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające kurczaka, gulasze, hamburgery, hummus, jogurty, kaszanka, kiełbasy wędzone, koktajle lodowe, koncentraty zup,
konserwy, marynaty, napoje mleczne, nasiona jadalne, oleje
do gotowania, owoce morza, owoce przetworzone, owoce
w syropie, pasta rybna, pasty mleczne do smarowania, pasty
przyrządzone z orzechów, pasty rybne, pasztety, pikle, podroby, potrawy rybne, potrawy mięsne gotowane, produkty
z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców morza,
przetwory owocowe, ryby przetworzone, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatka z kurczaka, sałatka
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z ikrą ryb cefalowatych, sałatka ziemniaczana, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych, warzywa
gotowane, warzywa marynowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, wywary i buliony, wywar z warzyw, zupy,
30 babeczki, bagietki, bajgle, bułki, chleb, ciastka, cukier, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, drób
w cieście, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze,
knedle, krakersy, kuskus, makarony, marynaty, mięsne sosy,
muesli, nachos, naleśniki, paszteciki, placki, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, quiche, risotto, rogaliki, sosy do sałatek,
sosy jako przyprawy, sushi, tarty, tosty, żywność wytwarzana
z opiekanych ziaren zbożowych, żywność zawierająca kakao,
32 bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowy
jabłecznik, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, lemoniada, napoje aromatyzowane owocami, napoje energetyzujące, napoje dla sportowców, napoje izotoniczne, soki,
soki warzywne, soki owocowe do użytku jako napoje, woda,
35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością
handlową, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod
sprzedaży, doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing, udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, sprzedaż
detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: „desery
jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe, dipy serowe,
dżemy, ekstrakty do zup, galaretki mięsne, gotowe dania
z mięsa, gotowe posiłki zawierające jajka, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające kurczaka, gulasze,
hamburgery, hummus, jogurty, kaszanka, kiełbasy wędzone,
koktajle lodowe, koncentraty zup, konserwy, marynaty, napoje mleczne, nasiona jadalne, oleje do gotowania, owoce
morza, owoce przetworzone, owoce w syropie, pasta rybna,
pasty mleczne do smarowania, pasty przyrządzone z orzechów, pasty rybne, pasztety, pikle, podroby, potrawy rybne,
potrawy mięsne gotowane, produkty z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców morza, przetwory owocowe,
ryby przetworzone, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, sałatka z kurczaka, sałatka z ikrą ryb cefalowatych,
sałatka ziemniaczana, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych, warzywa gotowane, warzywa
marynowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone,
wywary i buliony, wywar z warzyw, zupy, babeczki, bagietki,
bajgle, bułki, chleb, ciastka, cukier, dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, drób w cieście, gotowe
produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski
na bazie zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze, knedle, krakersy, kuskus, makarony, marynaty, mięsne sosy, muesli, nachos,
naleśniki, paszteciki, placki, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, quiche, risotto, rogaliki, sosy do sałatek, sosy [przyprawy],
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sushi, tarty, tosty, żywność wytwarzana z opiekanych ziaren
zbożowych, żywność zawierająca kakao, bazy do koktajli bez
alkoholu, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, bezalkoholowy jabłecznik, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, lemoniada, napoje aromatyzowane owocami, napoje energetyzujące, napoje dla sportowców, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne, soki owocowe
do użytku jako napoje, woda, 43 bary, bary sałatkowe, usługi
kateringowe, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnie,
koktajlbary, lodziarnie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie posiłków
w hotelach, restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, stołówki,
usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro, bary z kanapkami, usługi restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu
na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi
wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(210)
(731)

464241
(220) 2016 11 23
FRANC-TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) WOLEK

(531) 15.07.01, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny dla włókiennictwa, maszyny tkackie,
maszyny dziewiarskie, maszyny do cięcia tkanin, maszyny
szwalnicze, maszyny do szycia, maszyny do barwienia tekstyliów, maszyny do dekatyzacji, maszyny do prania tkanin,
pralki, maszyny do zdobienia tekstyliów, hafciarki, stoły przesuwne do przedmiotów obrabianych (maszyny), przyrządy
do ustalania przedmiotu obrabianego (maszyny), maszyny
do produkcji materiałów opakowaniowych, maszyny do wytwarzania opakowań, maszyny do druku na opakowaniach,
maszyny i obrabiarki do pakowania, części zamienne do wymienionych maszyn i urządzeń, maszyny i urządzenia sterowane mechanicznie, elektrycznie i pneumatycznie oraz
części do nich służące do obróbki drewna, metalu, ceramiki,
kamienia i tworzywa sztucznego, elektronarzędzia, rolkowe
stoły robocze, giętarki, frezarki, obrabiarki, przecinarki, piły,
pilarki taśmowe i tarczowe, szliﬁerki, wiertarki, dłutownice,
okleiniarki, gwinciarki, tokarki, automaty tokarskie, przecinarki
do drewna, metalu, tworzyw sztucznych, betonu i kamienia,
przecinarki strumieniem wody, maszyny do cięcia plazmą,
wypalarki plazmowe, 37 montaż oraz naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń dla przemysłu dziewiarskiego i włókienniczego, montaż oraz naprawa i konserwacja maszyn
i urządzeń do obróbki drewna, metalu, ceramiki, kamienia
i tworzyw sztucznych, 40 obróbka wyrobów włókienniczych
i tkanin, obróbka drewna, metalu, ceramiki, kamienia i tworzyw sztucznych.
(210) 464254
(220) 2016 11 23
(731) RÓŻYCKI ZBIGNIEW DELTA, Katowice
(540) DELTA drzwi pilnują domu

Nr ZT01/2017

(531)

14.05.01, 14.05.02, 14.05.18, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 6 drobnica żelazna, okucia metalowe do mebli,
uchwyty meblowe metalowe, okucia i osprzęt metalowy
do drzwi i okien, okucia do budownictwa metalowe, drzwi
metalowe, ościeżnice metalowe, ramy do okien metalowe,
ograniczniki do drzwi i okien metalowe, urządzenia nieelektryczne do otwierania drzwi, zasuwy do drzwi, zamknięcia
do drzwi, rolki i prowadnice do drzwi przesuwnych, progi
metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, przegrody metalowe, zamki do mebli, zamki inne niż elektryczne metalowe,
zamki na zasuwy, zasuwy, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, klamki do drzwi i okien metalowe, szyldy metalowe, klucze, kłódki, kasy pancerne, sejfy, wkładki do zamków, skrzynie metalowe, skrzynki na listy metalowe, bramy
metalowe, ogrodzenia metalowe, żaluzje metalowe, suﬁty
metalowe, 19 drzwi i okna niemetalowe, futryny, ościeżnice
i płyty drzwiowe niemetalowe, listwy niemetalowe, listwy
niemetalowe do blatów, panele i drzwi przesuwne do zabudowy wnętrz, niemetalowe elementy proﬁlowe do drzwi
przesuwnych, okucia i osprzęt do drzwi i okien niemetalowy,
szkło budowlane, szkło zbrojone, płyty szklane do przeszkleń
ścian działowych i drzwi, okna witrażowe, żaluzje niemetalowe, suﬁty niemetalowe, 37 usługi stolarskie meblowe, usługi
remontowe w zakresie stolarki budowlanej, montaż drzwi
i okien, naprawa zamków, konserwacja i naprawy sejfów,
konserwacja i naprawy skarbców, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych.
(210) 464266
(220) 2016 11 23
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Mea

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.11
(510), (511) 3 patyczki z watą do celów kosmetycznych,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty
do mycia, mydła, waciki do celów kosmetycznych, 16 papier
toaletowy, chusteczki higieniczne, chusteczki higieniczne
nawilżane, chusteczki toaletowe, chusteczki do demakijażu,
płatki papierowe do demakijażu, patyczki papierowe higieniczne, ręczniki papierowe do osuszania, ręczniki papierowe do demakijażu, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe do twarzy, ręczniki
papierowe do rąk, higieniczne ręczniki papierowe do rąk.
(210) 464268
(220) 2016 11 23
(731) BARYŁA MACIEJ SYSTEM 2000, Katowice
(540) DJ Baryła
(510), (511) 41 imprezy taneczne, występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, usługi prezenterów muzyki, didżeje
na przyjęcia i imprezy specjalne, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, imprezy kulturalne, zamawianie artystów
estradowych na imprezy (usługi organizatora).
(210)
(731)

464270
(220) 2016 11 23
CHYŁCZEWSKA-MARON HANNA MYŚL SŁOWO
AKCJA, Konstancin-Jeziorna

Nr ZT01/2017
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(540) dziewczyna z kotem
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(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki graﬁtowe, szczotki
elektrograﬁtowe, szczotki metalograﬁtowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki graﬁtowe, szczotki
elektrograﬁtowe, szczotki metalograﬁtowe.
(210)
(731)

(531) 02.03.01, 02.03.16, 03.01.06, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
kulturalna.
(210) 464271
(220) 2016 11 23
(731) KRET JACEK, Konstancin-Jeziorna
(540) PARZENICA WÓDKA Z GÓR

464274
(220) 2016 11 23
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) LFC554

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki graﬁtowe, szczotki
elektrograﬁtowe, szczotki metalograﬁtowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki graﬁtowe, szczotki
elektrograﬁtowe, szczotki metalograﬁtowe.
(210) 464286
(220) 2016 11 23
(731) Zentiva Group A.S., Praga, CZ
(540) COSALEP
(510), (511) 5 lekarstwa, preparaty farmaceutyczne dla
ludzi.

(531) 25.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole.
(210)
(731)

464272
(220) 2016 11 23
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) M87

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki graﬁtowe, szczotki
elektrograﬁtowe, szczotki metalograﬁtowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki graﬁtowe, szczotki
elektrograﬁtowe, szczotki metalograﬁtowe.
(210)
(731)

464273
(220) 2016 11 23
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) LFC557

(210)
(731)

464289
(220) 2016 11 24
KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań
(540) FASTPASS
(510), (511) 9 urządzenia do przyjmowania płatności mobilnych, terminale płatnicze, pobieralne oprogramowanie służące do dokonywania i obsługi płatności, pobieralne oprogramowanie służące do dokonywania i obsługi płatności
mobilnych, pobieralne oprogramowanie służące do dokonywania i obsługi płatności mobilnych przeznaczone dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony,
tablety, 36 działalność ﬁnansowa, usługi ﬁnansowe, internetowe usługi ﬁnansowe, usługi bankowe, internetowe usługi
bankowe, usługi w zakresie obsługi i realizacji transakcji ﬁnansowych, w tym płatności mobilnych, usługi płatności elektronicznych, usługi płatności mobilnych, usługi administracji
płatnościami, realizowanie płatności za pomocą bezprzewodowych i przenośnych urządzeń, usługi ﬁnansowe świadczone za pomocą przenośnych i bezprzewodowych urządzeń
poprzez sieć komputerową i Internet, usługi pośrednictwa
w zakresie usług ﬁnansowych i bankowych, przelewy i transakcje ﬁnansowe oraz usługi płatnicze, 42 oprogramowanie
jako usługa (SaaS) służące do dokonywania i obsługi płatności, oprogramowanie jako usługa (SaaS) służące do dokonywania i obsługi płatności mobilnych, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) służące do dokonywania i obsługi płatności
mobilnych przeznaczone dla urządzeń mobilnych takich jak
telefony komórkowe, smartfony, tablety.
(210)
(731)

464290
(220) 2016 11 24
KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań
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(540) fastpass by tpay.com

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.22, 24.17.02
(510), (511) 9 urządzenia do przyjmowania płatności mobilnych, terminale płatnicze, pobieralne oprogramowanie służące do dokonywania i obsługi płatności, pobieralne oprogramowanie służące do dokonywania i obsługi płatności
mobilnych, pobieralne oprogramowanie służące do dokonywania i obsługi płatności mobilnych przeznaczone dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony,
tablety, 36 działalność ﬁnansowa, usługi ﬁnansowe, internetowe usługi ﬁnansowe, usługi bankowe, internetowe usługi
bankowe, usługi w zakresie obsługi i realizacji transakcji ﬁnansowych, w tym płatności mobilnych, usługi płatności elektronicznych, usługi płatności mobilnych, usługi administracji
płatnościami, realizowanie płatności za pomocą bezprzewodowych i przenośnych urządzeń, usługi ﬁnansowe świadczone za pomocą przenośnych i bezprzewodowych urządzeń
poprzez sieć komputerową i Internet, usługi pośrednictwa
w zakresie usług ﬁnansowych i bankowych, przelewy i transakcje ﬁnansowe oraz usługi płatnicze, 42 oprogramowanie
jako usługa (SaaS) służące do dokonywania i obsługi płatności, oprogramowanie jako usługa (SaaS) służące do dokonywania i obsługi płatności mobilnych, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) służące do dokonywania i obsługi płatności
mobilnych przeznaczone dla urządzeń mobilnych takich jak
telefony komórkowe, smartfony, tablety.
(210)
(731)

464303
(220) 2016 11 24
HORIEN MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) oczkowo.pl

(531) 29.01.13, 26.04.04, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu, w tym sklepu internetowego w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła
kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki do okularów, szkła
do okularów, okulary, binokle, prowadzenie hurtowni oraz
sprzedaż wysyłkowa w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki do okularów, szkła do okularów, okulary, binokle.
464305
(220) 2016 11 24
E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) Energy SPORT PUB

Nr ZT01/2017

(531) 27.05.01, 09.01.10, 26.01.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania gier, usługi w zakresie prowadzenia i obsługi salonów
gier, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, usługi barowe, usługi kawiarni, kafeterii i restauracji, usługi cateringowe, usługi w zakresie przygotowywania dań, żywności i napojów na zamówienie.
(210) 464306
(220) 2016 11 24
(731) OŻÓG BENEDYKT WSPÓŁPRACA, Sokołów Młp.
(540) BYCLIDEREM.pl

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 formularze jako blankiety, druki, książki, książki
edukacyjne, książki informacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, podręczniki edukacyjne, podręczniki instruktażowe, podręczniki instruktażowe do celów nauczania, poradniki jako podręczniki, prospekty, przewodniki,
publikacje edukacyjne, ulotki, ulotki instrukcyjne, 41 konferencje (organizowanie i prowadzenie -), kursy instruktażowe,
kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, kursy samoświadomości [szkolenia], kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w zakresie
rozwoju osobistego, kursy w zakresie rozwoju osobistego,
nauczanie i szkolenia, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów
[szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], skomputeryzowane szkolenia, szkolenia biznesowe, szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia
w zakresie technologii komunikacyjnych, szkolenia z zakresu
public relations, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów [szkolenia], usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych.
(210) 464308
(220) 2016 11 24
(731) YANG CHUAN, Tangshan City, CN
(540) NERVE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 24.15.21
(510), (511) 25 odzież, odzież dla kierowców samochodowych, stroje przeciwdeszczowe, rękawiczki (odzież), odzież
dla motocyklistów, odzież dla rowerzystów, obuwie, botki,
nakrycia głowy, turbany, pasy elastyczne wyszczuplające
[bielizna], wyroby pończosznicze.
(210)
(731)

464311
(220) 2016 11 24
KRAWCZYK BARTOSZ, Dąbrowa Górnicza

Nr ZT01/2017
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(540) ribbley

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 portfele, portfele skórzane, portfele na karty
kredytowe, torby i portfele skórzane.
(210)
(731)

464319
(220) 2016 11 24
AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) Słoik Konesera

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe,
przetwory owocowo - warzywne, przetwory mięsne, ryby
i przetwory rybne, przeciery warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa suszone, warzywa
gotowane, warzywa w puszkach, sok pomidorowy do celów
kulinarnych, koncentraty i przeciery pomidorowe, ajvar (pasta warzywna), zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania zup, kapusta kwaszona, kiszone warzywa, korniszony,
korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ
owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce
suszone, owoce w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców.
(210)
(731)

464353
(220) 2016 11 24
WĄSIEL PIOTR, CORA EDWARD PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG TRANSPORTOWYCH TAXI-DRIVER SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków
(540) Mega

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 39 transport samochodowy.
(210) 464361
(220) 2016 11 24
(731) KELLER ZBIGNIEW, Warszawa
(540) Novea IDEA

(531) 26.11.03, 26.11.13, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
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nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem billboardów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie
plakatów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
produkcja ﬁlmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy,
zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się
udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób
trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
badania rynkowe, badania opinii publicznej badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, importowo-eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi
modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie,
księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów
z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe,
outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy,
usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe,
usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 36 wymiany walutowe, operacje
walutowe, transfer elektroniczny kapitału, weryﬁkacja czeków, informacje ﬁnansowe, analizy ﬁnansowe, operacje ﬁ-
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nansowe, doradztwo w sprawach ﬁnansowych, transakcje
ﬁnansowe, zarządzanie ﬁnansami, zarządzanie ﬁnansowe
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, organizacja zbiórek, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
sponsorowanie ﬁnansowe, operacje bankowe, informacje
bankowe, wycena ﬁnansowa dla ubezpieczeń, wycena ﬁnansowa dla banków, wycena ﬁnansowa dla nieruchomości,
obsługa kart debetowych, biura informacji kredytowej, agencje badające zdolność kredytową, ekspertyzy dla celów ﬁskalnych, faktoring, pośrednictwo giełdowe, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, informacja o ubezpieczeniach,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze, emisja
bonów wartościowych, depozyty kosztowności, depozyty
przedmiotów wartościowych, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena znaczków, wycena dzieł sztuki, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wynajem mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie powierzchni
handlowych, wynajmowanie nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, dzierżawa
gospodarstw rolnych, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, ściąganie czynszy, wycena kosztów naprawy, 39 usługi transportowe autobusowe, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie],
pakowanie towarów, pakowanie prezentów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, przewożenie ładunków, składowanie towaru, rozładunek towaru, wynajmowanie
magazynów,
wypożyczanie
kontenerów
magazynowych, dostarczanie gazet, dystrybucja wody,
fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, holowanie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub
dokumentów, usługi nawigacji transportowej, logistyka
transportu, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów
podróży, rezerwowanie miejsc na podróże, rezerwacja transportu, 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy
korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie widowisk jako
impresariat, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi nauczania w zakresie oświaty, edukacja na wyższych uczelniach, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania,
usługi trenerskie, usługi rozrywkowe w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dyskotekami, usługi klubów
zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń ﬁzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
fotograﬁa, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo, produkcja ﬁlmów, innych niż reklamowe,
produkcja mikroﬁlmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi studia ﬁlmowego, wypożyczanie ﬁlmów kinowych, wypożyczanie kamer
wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wynajem urządzeń kinematograﬁcznych,
usługi w zakresie opracowania graﬁcznego, inne niż do celów reklamowych, 42 realizowanie projektów jako usługi pro-
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jektowania inne niż projektowanie związane z reklamą, marketingiem oraz inne niż projektowanie ogrodów, usługi
komputerowe w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz
brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych
i społecznościowych, usługi komputerowe w tym hosting
obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych
dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi
komputerowe w postaci stron internetowych zawierających
informacje zdeﬁniowane lub określone przez użytkowników,
proﬁle osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograﬁczne,
teksty, graﬁkę i dane, udostępnianie strony internetowej
z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie proﬁli osobistych obejmujących informacje w zakresie
tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami online, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci
kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych
oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograﬁcznych, tekstów, graﬁk i danych, usługi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające
tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie
dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych
lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi sieci technologicznej online umożliwiającej użytkownikom transfer danych o swojej
tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości
wielu obiektom online i między wieloma obiektami online,
dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci kontaktów społecznych i biznesowych z indeksów i baz danych
z możliwością przeszukiwania, zawierających informacje,
w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, graﬁki,
media elektroniczne, obrazy fotograﬁczne i informacje audio
oraz wizualne w sieciach komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych,
transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości
elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostawca usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji
(API) w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań
i mierzenia w zakresie planowania medialnego, nabywania
medialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych
i marketingowych kampanii online i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych
do przenośnych elektronicznych urządzeń, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja
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danych i programów komputerowych inna niż konwersja ﬁzyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie
danych komputerowych, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych,
badania naukowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
usługi graﬁczne, usługi kartograﬁczne, wzornictwo
przemysłowe.

wania książek, pisania scenariuszy, mikrowydawnictwa, wypożyczania nagrań wideo i dźwiękowych, 42 prowadzenie
usług w zakresie: programowania komputerów, doradztwa
w zakresie sprzętu komputerowego, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, 45 prowadzenie
usług w zakresie: licencjonowania własności intelektualnej,
zarządzania administrowania prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej.

(210) 464363
(220) 2016 11 24
(731) ESKA ROCK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) RADIO VOX FM W RYTMIE HITÓW

(210) 464367
(220) 2016 11 24
(731) FUNDACJA IM. SŁAWOMIRA SKRZYPKA, Warszawa
(540) 590 KONGRES

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 aﬁsze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma,
gazety, komiksy, prospekty, mapy, kalendarze książki, portrety, wydruki graﬁczne, rysunki, katalogi, 35 prowadzenie usług
w zakresie: badania opinii, rozprowadzania i dystrybucji materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, reklamy ﬁlmowej, reklamy
prasowej, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania
ogłoszeń reklamowych, publikowania tekstów reklamowych,
informacji handlowej, pokazów towarów, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzania zbiorami informatycznymi, 38 prowadzenie usług
w zakresie: emisji i transmisji radiowej, emisji i transmisji telewizyjnej, przekazów satelitarnych, poczty elektronicznej,
przesyłania informacji i wiadomości, transmisji programów
radiowych i telewizyjnych, przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputerów, rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenia agencji informacyjnych dotyczących zbierania i przekazywania
wiadomości, 41 prowadzenie usług w zakresie: edukacji
z zakresu obsługi komputerów, edukacji z zakresu obsługi
połączeń internetowych, organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, nauczania, rozrywki radiowej,
rozrywki telewizyjnej, montażu programów radiowych lub
telewizyjnych, produkcji tematycznych lub specjalistycznych słuchowisk lub widowisk i koncertów, produkcji ﬁlmów,
usług studia nagrań, nagrywanie ﬁlmów na taśmach wideo
i nośnikach magnetycznych, produkcja ﬁlmów na taśmach
wideo i nośnikach magnetycznych, produkcja fotoreportaży,
usługi prezenterów muzyki, obsługi konferencji i kongresów,
informacji o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publiko-

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 27.07.01, 20.05.16, 29.01.15
(510), (511) 16 adresarki, aﬁsze, plakaty, aﬁsze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], albumy, almanachy [roczniki], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły,
bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze],
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki],
formularze [blankiety, druki], fotograﬁe [wydrukowane], indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karton, karty, karty
indeksowe, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały do pisania, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, oprawy książek, papier, papier do pisania
[listów], periodyki [czasopisma], pieczątki z adresem, pióra
i długopisy [artykuły biurowe], podręczniki [książki], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane,
rejestry, księgi główne [książki], pudełka kartonowe lub papierowe, reprodukcje graﬁczne, segregatory na luźne kartki,
skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby papierowe,
ulotki, wieczne pióra, zakładki do książek, zeszyty do pisania
lub rysowania, znaczki pocztowe, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacja o działalności gospodarczej, komputerowe
bazy danych, informacja o działalności gospodarczej, obrób-

(210) 464364
(220) 2016 11 24
(731) PRZYCHODNI GRZEGORZ TC, Warszawa
(540) esKape

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 18 torby, walizy, plecaki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły sportowe, artykuły gimnastyczne
w szczególności hantle, ketle, sztangi.
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ka tekstów, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci internetowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla
nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi w zakresie
opracowania graﬁcznego do celów reklamowych, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo zawodowe, fotograﬁa, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób trzecich, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja ﬁlmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
publikowanie książek, publikowanie on-llne elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi
rozrywkowe, udostępnianie ﬁlmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka].
(210) 464369
(220) 2016 11 24
(731) FUNDACJA IM. SŁAWOMIRA SKRZYPKA, Warszawa
(540) 590 KONGRES
(510), (511) 16 adresarki, aﬁsze, plakaty, aﬁsze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], albumy, almanachy [roczniki], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły,
bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze],
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broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki],
formularze [blankiety, druki], fotograﬁe [wydrukowane], indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karton, karty, karty
indeksowe, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne], książki, materiały do pisania, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, oprawy książek, papier, papier do pisania
[ listów ], periodyki [czasopisma], pieczątki z adresem, pióra
i długopisy [artykuły biurowe], podręczniki [książki], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane,
rejestry, księgi główne [książki], pudełka kartonowe lub papierowe, reprodukcje graﬁczne, segregatory na luźne kartki,
skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [ zestawy ], torby papierowe,
ulotki, wieczne pióra, zakładki do książek, zeszyty do pisania
lub rysowania, znaczki pocztowe, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacja o działalności gospodarczej, komputerowe
bazy danych, informacja o działalności gospodarczej, obróbka tekstów, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci internetowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla
nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi w zakresie
opracowania graﬁcznego do celów reklamowych, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień han-
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dlowych, 41 doradztwo zawodowe, fotograﬁa, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób trzecich, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja ﬁlmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi
rozrywkowe, udostępnianie ﬁlmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi agencji dystrybucji biletów [ rozrywka ].
(210) 464370
(220) 2016 11 24
(731) FUNDACJA IM. SŁAWOMIRA SKRZYPKA, Warszawa
(540) KONGRES 590
(510), (511) 16 adresarki, aﬁsze, plakaty, aﬁsze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], albumy, almanachy [roczniki], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bibuły,
bilety, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze],
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], formularze [blankiety, druki], fotograﬁe [wydrukowane], indeksy,
skorowidze, kartki z życzeniami, karton, karty, karty indeksowe, karty pocztowe, katalogi, koperty [artykuły piśmienne],
książki, materiały do pisania, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy],
obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze],
ołówki, oprawy książek, papier, papier do pisania [listów], periodyki [czasopisma], pieczątki z adresem, pióra i długopisy
[artykuły biurowe], podręczniki [książki], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, rejestry,
księgi główne [książki], pudełka kartonowe lub papierowe,
reprodukcje graﬁczne, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [ artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [ zestawy], torby papierowe,
ulotki, wieczne pióra, zakładki do książek, zeszyty do pisania
lub rysowania, znaczki pocztowe, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, badania biznesowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacja o działalności gospodarczej, komputerowe
bazy danych, informacja o działalności gospodarczej, obróbka tekstów, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością go-
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spodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci internetowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla
nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi w zakresie
opracowania graﬁcznego do celów reklamowych, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 doradztwo zawodowe, fotograﬁa, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób trzecich, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, produkcja ﬁlmów innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, telewizyjne usługi
rozrywkowe, udostępnianie ﬁlmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi agencji dystrybucji biletów [ rozrywka ].
(210)
(731)

464373
(220) 2016 11 25
ZIENTEK MAŁGORZATA KOMPLEKSOWE USŁUGI
POGRZEBOWE CHARON, Słupia Kapitulna
(540) CHARON
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(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.13.01, 27.05.01
(510), (511) 39 usługi transportowe, 41 usługi prowadzenia
uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, 45 usługi pogrzebowe, usługi dotyczące kremacji.
(210)
(731)

464379
(220) 2016 11 25
KANCELARIA CITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) CITI

(531)

05.05.20, 20.05.25, 24.01.13, 17.03.02, 27.05.01, 29.01.13,
17.03.01
(510), (511) 45 usługi prawne, badania prawne, usługi w zakresie przygotowywanie dokumentów prawnych, usługi
alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi pomocy
w sprawach spornych.
(210) 464383
(220) 2016 11 25
(731) OŽARENKOVA, OLGA DAVIT’S FOOD, Warszawa
(540) Rusiko

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 43 kawiarnie, restauracje, usługi barowe.
(210) 464388
(220) 2016 11 25
(731) KULBACKI SŁAWOMIR, Opole
(540) KRISTALBLOKER
(510), (511) 17 substancje do izolacji przeciwwilgociowej
budynków, zaprawy izolacyjne, izolacyjne materiały, uszczelniające materiały.
(210) 464389
(220) 2016 11 25
(731) WALIŃSKI TOMASZ, Mysiadło
(540) INTEGRALAB
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 inżynieria
oprogramowania komputerowego, w szczególności opracowywanie, rozwój, aktualizacja i konserwacja systemów
oprogramowania komputerowego i baz danych, konﬁguracja systemów i sieci komputerowych, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

464392
(220) 2016 11 25
ORGANICENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno
(540) COCO HEAVEN
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(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 29 koktajle mleczne, wiórki kokosowe, napoje
mleczne z przewagą mleka, mleczne produkty, olej kokosowy, olej i tłuszcz kokosowy, 32 koktajle bezalkoholowe,
woda, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub
warzyw.
(210) 464418
(220) 2016 11 25
(731) KRYNICKA GBYLIK MAŁGORZATA, Częstochowa
(540) GET2 ORIGINAL AUTO PARTS

(531) 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01
(510), (511) 12 części układu zasilania paliwem, części układu zasilania powietrzem, części układu hamulcowego, części
układu kierowniczego, części układu hydraulicznego, części
układu elektrycznego, części układu zawieszenia, części układu chłodzenia, części układu czyszczenia szyb, części układu
napędowego, części układu tworzenia mieszanki paliwowej,
elementy karoserii.
(210) 464430
(220) 2016 11 28
(731) GŁODOWSKI ZENON EUROLOGIC, Siedliska
(540) CAR-RENTAL.PL

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, marketing, reklama, reklama prasowa,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych powyższych towarów oraz świadczonych usług, organizowanie i współudział
w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją
powyższych towarów i świadczonych usług, udzielanie porad konsumentom, 39 organizacja wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu samochodów, organizowanie wynajmu
wszelkich środków transportu, organizowanie wypożyczania
pojazdów, organizowanie wypożyczania samochodów w ramach wakacji zorganizowanych, profesjonalne doradztwo
w zakresie transportu, udzielanie informacji o samochodach
do wynajęcia za pośrednictwem internetu, usługi agencji
rezerwującej wynajem samochodów, usługi kierowców,
usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, usługi
rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, usługi w zakresie wynajmu samochodów z szoferem, usługi w zakresie
wypożyczania pojazdów samochodowych, usługi w zakresie wypożyczania samochodów, usługi wynajmu lądowych
pojazdów silnikowych, usługi wynajmu pojazdów samochodowych, usługi wynajmu pojazdów silnikowych, usługi wynajmu przyczep drogowych, usługi wynajmu samochodów,
usługi wypożyczania lądowych pojazdów silnikowych, wynajem autokarów, wynajem motocykli, wynajem pojazdów
ciężarowych, wynajem pojazdów pasażerskich, wynajem
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pojazdów silnikowych, wynajem pojazdów transportowych,
wynajem pojazdów transportowych na umowę, wynajem
pojazdów użytkowych, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem samochodów, wynajem samochodów ciężarowych,
wynajmowanie pojazdów, wypożyczanie autokarów, wypożyczanie ciężarówek, wypożyczanie ciężarówek i pojazdów,
wypożyczanie i wynajem pojazdów, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie środków transport.
(210)
(731)

464437
(220) 2016 11 28
DRAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IMRO
(510), (511) 9 dyski komputerowe, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dyski twarde, karty pamięci SD, karty pamięciowe,
karty rozszerzenia pamięci, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, pamięć USB [pendrive], 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej: dysków komputerowych, dysków
obliczeniowych, dysków optycznych, dysków twardych, kart
pamięci SD, kart pamięciowych, kart rozszerzenia pamięci,
pamięci komputerowych, pamięci zewnętrznych USB, pamięci USB [pendrive], usługi sprzedaży online: dysków komputerowych, dysków obliczeniowych, dysków optycznych,
dysków twardych, kart pamięci SD, kart pamięciowych, kart
rozszerzenia pamięci, pamięci komputerowych, pamięci zewnętrznych USB, pamięci USB [pendrive].
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(210) 464469
(220) 2016 11 28
(731) SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice
(540) DOORSY
(510), (511) 19 drzwi i okna niemetalowe, drzwiowe: futryny,
ościeżnice, skrzydła i płyty niemetalowe, drzwi płycinowe,
drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone do biur i mieszkań,
drzwi z izolacją termiczną i akustyczną dla hoteli, biur, domów, pensjonatów, zakładów produkcyjnych, szpitali, obiektów handlowo - usługowych, ramy okienne niemetalowe,
okiennice niemetalowe, okna szalówki, okładziny drewniane, okładziny i okrycia niemetalowe dla budownictwa, okna
witrażowe, 20 osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, klamki
do drzwi i okien niemetalowe, 35 prowadzenie akcji promocyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej, dystrybucja materiałów reklamowych - druków,
prospektów, broszur, katalogów, ulotek, folderów, usługi reklamowe i marketingowe, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, usługi w zakresie
handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą Internetu
w zakresie towarów wymienionych w klasie 19, usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo - eksportowej.
(210) 464472
(220) 2016 11 28
(731) KOWALCZYK MAREK SPARROW DESIGN, Bełchatów
(540) WOLFSTR33T

(210)
(731)

464438
(220) 2016 11 28
NAKATOMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) NAKATOMI
(510), (511) 35 agencje reklamowe, przygotowywanie reklam, reklama, usługi reklamowe, usługi reklamy
zewnętrznej.
(210)
(731)

464454
(220) 2016 11 28
HENKEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FIBRE FORCE
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek ściennych, 19 materiały budowlane niemetalowe, mieszaniny
uzupełniające do tynku, powłoki będące materiałami budowlanymi, powłoki cementowe, masy do renowacji ścian, zaprawy budowlane, beton, cement, asfalt, smoła, bitumy, listwy
niemetalowe do tynków, materiały gruntujące dla budownictwa, podłogowe masy poziomujące dla budownictwa.
(210)
(731)

464468
(220) 2016 11 28
PRISHA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzgów
(540) PRISHA
(510), (511) 35 usługi importowo - eksportowe, usługi
agencji importowych, usługi agencji importowo - eksportowych, usługi agencji eksportowo - importowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przędzą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ręcznikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zestawami pościelowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zestawami
pościelowymi.

(531) 03.01.08, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rozpowszechnianie reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
sprzedaż: czapek zimowych, czapek z daszkiem, koszulek,
koszulek polo, koszula, spodni, kurtek letnich, kurtek zimowych, butów, podkoszulek, breloków, breloków metalowych,
portfeli, bezrękawników, płaszczy, kurtek moro, koszulek
moro, bluz moro, bluz z długim rękawem, spodenek, okularów, spódnic, sukienek, bluz z kapturem, toreb, plecaków,
szalików, rękawiczek, swetrów, pasków do spodni, naszywek,
naklejek, chust, kominów, bandany, kominiarek, smyczy reklamowych i materiałów promocyjnych w celach reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)

464478
(220) 2016 11 28
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
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(540) POLSKI OGRÓD Smaki, które dobrze pamiętasz...
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje niegazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, soki, napoje, owocowe nektary,
bezalkoholowe.
(210)
(731)

464480
(220) 2016 11 28
KOMIN-FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) KOMINFLEX

(531) 24.15.03, 26.01.02, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 kominy metalowe.
(210)
(731)

464481
(220) 2016 11 28
VADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) F FLOW
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(540) Gal - gaz GALEWICE

(531) 01.15.05, 26.11.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 gaz płynny, propan, propan do oświetlania,
propan do ogrzewania, propan do użytku jako paliwo, gaz
propanowy sprzedawany w butlach do użytku w palnikach,
paliwo butanowe, butan do oświetlenia, butan do użytku jako
paliwo, gazy płynne do stosowania w pojazdach mechanicznych, gazy płynne do stosowania do celów domowych, gazy
do użytku jako środki do oświetlenia, gazy do użytku jako paliwo, gazy płynne do celów przemysłowych, gazy do użytku
przy gotowaniu, gazy do nagrzewania płomieniowego, gazy
do ogrzewania, gazy do oświetlenia, paliwa gazowe, paliwo
gazowe, mieszaniny gazów, gazy palne, gaz skroplony.
(210)
(731)

464492
(220) 2016 11 28
BROWAR ARTEZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) ARTEZAN
(510), (511) 32 piwo.
(210) 464523
(220) 2016 11 29
(731) GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) GC GOBARTO

(531) 09.07.19, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie dla gastronomii - system
sprzedaży POS.
(210) 464485
(220) 2016 11 28
(731) SZABELSKI MACIEJ POSITIVE II, Włocławek
(540) CORINA REAKTYWNA FARBA SYNTETYCZNA DO
GRUNTOWANIA CZERWONA TLENKOWA MALOWAĆ
NA RDZĘ!

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 bekon, drób, nieżywy, dziczyzna, dżemy,
ekstrakty mięsne, ﬂaki, galaretki, galarety mięsne, przetwory
do zup jarzynowych, kaszanka, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone, mleczne produkty, mleko, napoje
mleczne z przewagą mleka, olej kostny, jadalny, oleje jadalne,
pasztet z wątróbki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, szynka, wątroba, zupy, składniki do sporządzania zup,
wieprzowina.
(210)
(731)

464524
(220) 2016 11 29
MARKETLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) SmartEye

(531) 26.13.01, 26.02.07, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 elastyczne farby do ochrony metali przed
korozją, farby do ochrony przed korozją, farby podkładowe
do metalu, preparaty podkładowe [farby].
(210)
(731)

464491
(220) 2016 11 28
GAL-GAZ GALEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zmyślona

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 analiza cen, analiza odbioru reklamy, analiza
danych biznesowych, analiza danych i statystyk dotyczących
badań rynkowych, analiza danych statystycznych z badań
rynku, analiza rynku, analiza w zakresie marketingu, analizowanie reakcji konsumentów, usługi marketingowe, 38 automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów
telekomunikacyjnych, bezprzewodowy transfer danych
za pośrednictwem protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], bezprzewodowy transfer danych przez Internet,
bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, elektroniczne przesyłanie danych,
przesyłanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, transmisja informacji za pośrednictwem transferu da-

Nr ZT01/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nych do pomocy w podejmowaniu decyzji, 42 transfer danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego
na inny, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich,
projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie
systemów informatycznych, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania sprzętowego.
(210) 464541
(220) 2016 11 29
(731) CJ 4DPLEX Co., Ltd., Seoul, KR
(540) 4DX

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 20 krzesła, fotele i siedzenia, krzesła, fotele i siedzenia z efektami specjalnymi, fotele kinowe do oglądania
ﬁlmów w rzeczywistości wirtualnej, fotele kinowe i teatralne, krzesła, fotele i siedzenia z efektami specjalnymi takimi
jak wiatr, zapach, pryskanie wodą, ruch, wibracje, dym, bańki
mydlane, światło laserowe lub rozbłyski światła, fotele kinowe i teatralne z efektami specjalnymi takimi jak wiatr, zapach,
pryskanie wodą, ruch, wibracje, dym, bańki mydlane, światło
laserowe lub rozbłyski światła, fotele kinowe, teatralne oraz
do specjalnych urządzeń rozrywkowych z wbudowanymi symulatorami ruchu oraz efektami specjalnymi do użytku w kinach, teatrach, parkach rozrywki, muzeach, centrach edukacji
i nauki, galeriach interaktywnych, obiektach ze specjalnymi
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atrakcjami i obiektach rozrywkowych, krzesła, fotele i siedzenia rozrywkowe do zapewniania efektów widzom ﬁlmowym
w obiektach rozrywkowych w postaci efektów specjalnych
takich jak wiatr, zapach, pryskanie wodą, ruch, wibracje, dym,
bańki mydlane, światło laserowe lub rozbłyski światła, niemetalowe tablice pamiątkowe z kości, kości słoniowej, gipsu, tworzyw sztucznych, wosku, drewna, muszli, bursztynu,
niemetalowe puchary pamiątkowe z kości, kości słoniowej,
gipsu, tworzyw sztucznych, wosku, drewna, muszli, bursztynu, posągi z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
meble, lustra, ramy do obrazów, poduszki, łóżka i materace.
(210)
(731)

464543
(220) 2016 11 29
SZEMLEY-GOUDINEAU OLGA YOGATTRACTIVE,
Warszawa
(540) Yogattractive tone for your face

(531) 02.03.01, 24.17.21, 27.05.01, 05.03.13, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

460838, 460839, 460840, 460881, 461280, 461397, 462435, 462436, 462437, 462443, 462929, 463184, 463246,
463427, 463428, 463429, 463430, 463646, 463680, 463756, 463886, 464184, 464192, 464193, 464206, 464454

2

457452, 461735, 462904, 462929, 463427, 463428, 463429, 463430, 464042, 464184, 464485

3

457452, 459354, 459846, 459888, 459898, 460971, 461438, 462089, 462319, 462440, 462443, 462707, 462830,
462912, 462913, 462915, 462929, 462932, 462934, 462968, 462969, 463222, 463329, 463408, 463417, 463418,
463427, 463428, 463429, 463430, 463489, 463492, 463510, 463680, 463829, 463911, 464044, 464111, 464184,
464266

4

460098, 460838, 460839, 460840, 460944, 461027, 463427, 463428, 463429, 463430, 463598, 463599, 463609,
463664, 463757, 463758, 463759, 463760, 464085, 464491

5

457688, 459332, 459354, 459367, 459846, 460881, 460971, 461280, 461438, 461837, 462391, 462443, 462545,
462586, 462605, 462634, 462635, 462636, 462637, 462659, 462748, 462758, 462759, 462760, 462761, 462762,
462774, 462912, 462913, 462915, 462932, 463017, 463181, 463182, 463211, 463222, 463238, 463246, 463285,
463344, 463418, 463427, 463428, 463429, 463430, 463468, 463487, 463501, 463503, 463589, 463590, 463595,
463615, 463628, 463641, 463680, 463738, 463740, 463756, 463814, 463828, 463829, 463833, 463852, 463853,
463860, 463864, 463886, 463895, 463899, 463911, 463922, 463991, 464006, 464012, 464188, 464189, 464190,
464191, 464194, 464225, 464226, 464227, 464228, 464229, 464286

6

460311, 460838, 460839, 460840, 461219, 461296, 461495, 462320, 462564, 462609, 462612, 462692, 462766,
462816, 463027, 463341, 463427, 463428, 463429, 463430, 463894, 464254, 464480

7

457470, 459159, 460098, 460311, 460838, 460839, 460840, 461099, 461581, 461583, 462136, 462564, 463058,
463064, 463392, 463427, 463428, 463429, 463430, 463489, 463552, 463553, 463554, 463623, 463640, 464241,
464272, 464273, 464274

8

462564, 463427, 463428, 463429, 463430

9

456227, 457281, 457317, 457343, 457344, 457470, 457806, 458723, 459024, 459031, 459159, 459492, 459710,
460747, 461574, 461581, 461582, 461583, 461712, 461735, 461996, 462320, 462364, 462578, 462680, 462689,
462692, 462867, 462870, 462920, 462928, 462932, 463011, 463013, 463020, 463227, 463263, 463282, 463312,
463336, 463338, 463343, 463347, 463374, 463376, 463377, 463379, 463380, 463423, 463425, 463427, 463428,
463429, 463430, 463564, 463638, 463639, 463654, 463685, 463726, 463737, 464035, 464126, 464204, 464289,
464290, 464389, 464437, 464481

10

456943, 461438, 461712, 462605, 462932, 463427, 463428, 463429, 463430, 463468, 463804, 463860, 463895,
463922, 464012, 464223

11

458258, 459031, 460515, 460838, 460839, 460840, 461357, 462021, 462320, 462365, 462367, 462564, 462689,
462692, 462766, 462928, 463032, 463243, 463253, 463300, 463394, 463427, 463428, 463429, 463430, 463640,
463804, 464126

12

458497, 458498, 458500, 459682, 460120, 460124, 461574, 461581, 461582, 461583, 461799, 463282, 463427,
463428, 463429, 463430, 463517, 463864, 463887, 464037, 464038, 464126, 464418

13

462075, 463427, 463428, 463429, 463430

14

459898, 463051, 463335, 463427, 463428, 463429, 463430, 463640, 463726

15

463427, 463428, 463429, 463430

16

456624, 457281, 457470, 458723, 459710, 460274, 460789, 460838, 460839, 460840, 461099, 461217, 461218,
461460, 461473, 461495, 461624, 461626, 461735, 462583, 462587, 462722, 462806, 462830, 462932, 463064,
463094, 463098, 463113, 463247, 463263, 463343, 463359, 463363, 463364, 463427, 463428, 463429, 463430,
463618, 463619, 463637, 463701, 463726, 463727, 463737, 463807, 463809, 463855, 463897, 463911, 464061,
464204, 464266, 464306, 464363, 464367, 464369, 464370

17

460970, 461495, 461582, 462564, 463032, 463427, 463428, 463429, 463430, 463552, 463553, 463554, 464388

18

456624, 459898, 461761, 462564, 462671, 463051, 463094, 463182, 463209, 463327, 463335, 463417, 463427,
463428, 463429, 463430, 463726, 463978, 464311, 464364
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2

19

460970, 462564, 462604, 462609, 462612, 462685, 463427, 463428, 463429, 463430, 463735, 463894, 463994,
464033, 464034, 464042, 464106, 464195, 464197, 464254, 464454, 464469

20

457610, 461972, 462564, 462649, 462676, 463027, 463076, 463172, 463400, 463401, 463402, 463405, 463427,
463428, 463429, 463430, 463640, 463897, 464033, 464034, 464195, 464197, 464223, 464469, 464541

21

455014, 460789, 461972, 462136, 462564, 462676, 462830, 462933, 463032, 463076, 463417, 463427, 463428,
463429, 463430, 463492, 463523, 463726, 463804, 463911, 464111

22

456624, 462564, 462615, 463427, 463428, 463429, 463430

23

463427, 463428, 463429, 463430, 463646, 463989

24

461438, 462615, 463427, 463428, 463429, 463430, 463726, 463897, 464098, 464100, 464223

25

454896, 455014, 456624, 457281, 459258, 459898, 460334, 460789, 460803, 461438, 461624, 461626, 461761,
462300, 462337, 462605, 462786, 462806, 463051, 463224, 463297, 463327, 463408, 463427, 463428, 463429,
463430, 463489, 463614, 463669, 463726, 463897, 463917, 463956, 463978, 464037, 464038, 464308, 464364

26

460803, 462830, 463335, 463427, 463428, 463429, 463430, 463726, 463897

27

463427, 463428, 463429, 463430

28

456624, 459200, 460803, 461217, 461218, 461438, 462283, 462300, 462337, 462674, 462722, 462749, 462836,
463312, 463427, 463428, 463429, 463430, 463445, 463564, 463618, 463619, 463637, 463640, 463726, 463988,
464032, 464037, 464038, 464364

29

455317, 459332, 459916, 460115, 460881, 461009, 461027, 461878, 462020, 462085, 462132, 462167, 462388,
462497, 462532, 462549, 462638, 462639, 462649, 462686, 462751, 462894, 462897, 462989, 462990, 463006,
463105, 463183, 463204, 463210, 463238, 463264, 463277, 463281, 463332, 463393, 463427, 463428, 463429,
463430, 463465, 463532, 463617, 463642, 463643, 463809, 463838, 463849, 463854, 463903, 463960, 463970,
464059, 464081, 464230, 464239, 464319, 464392, 464523

30

455317, 459137, 459332, 460177, 460515, 461009, 461176, 461837, 462020, 462079, 462085, 462091, 462116,
462119, 462120, 462138, 462167, 462283, 462388, 462465, 462531, 462532, 462549, 462586, 462638, 462639,
462651, 462686, 462771, 462932, 462982, 462983, 462989, 462990, 463006, 463105, 463155, 463204, 463210,
463238, 463253, 463264, 463281, 463294, 463316, 463332, 463393, 463410, 463427, 463428, 463429, 463430,
463460, 463491, 463516, 463524, 463532, 463567, 463568, 463569, 463641, 463642, 463643, 463711, 463713,
463714, 463741, 463744, 463756, 463775, 463809, 463838, 463848, 463849, 463903, 463908, 463960, 463970,
464059, 464081, 464239

31

455236, 456750, 460881, 461027, 462132, 462638, 462639, 462686, 462740, 462836, 462989, 462990, 463183,
463184, 463238, 463281, 463427, 463428, 463429, 463430, 463441, 463465, 463738, 463740, 463761, 463809,
463856, 463857, 463886, 463903, 463905, 463960, 464068, 464070, 464230

32

455317, 459916, 460716, 461837, 461971, 462020, 462021, 462085, 462283, 462380, 462383, 462433, 462515,
462649, 462676, 462686, 462756, 462932, 463006, 463163, 463224, 463238, 463371, 463427, 463428, 463429,
463430, 463443, 463460, 463584, 463642, 463643, 463651, 463660, 463726, 463838, 463849, 463863, 463871,
463903, 463960, 463979, 464057, 464177, 464230, 464239, 464392, 464478, 464492

33

455975, 457175, 460509, 461624, 461626, 461971, 462368, 462374, 462601, 462649, 462651, 463000, 463163,
463248, 463371, 463427, 463428, 463429, 463430, 463526, 463692, 463693, 464028, 464083, 464128, 464174,
464176, 464271

34

463427, 463428, 463429, 463430, 463718, 463719, 464206

35

455236, 455317, 456624, 456943, 457175, 457281, 457566, 457688, 457806, 458258, 458497, 458498, 458500,
458723, 458936, 459200, 459354, 459492, 459710, 459846, 460115, 460274, 460334, 460391, 460586, 460747,
460789, 460803, 460838, 460839, 460840, 460908, 461280, 461357, 461438, 461723, 461761, 461808, 461857,
461971, 461978, 461982, 462093, 462132, 462138, 462188, 462298, 462357, 462365, 462367, 462388, 462409,
462417, 462426, 462434, 462473, 462481, 462497, 462552, 462553, 462583, 462586, 462609, 462612, 462615,
462634, 462635, 462636, 462637, 462648, 462651, 462674, 462680, 462696, 462712, 462713, 462740, 462756,
462836, 462861, 462904, 462920, 462932, 462965, 462997, 463004, 463005, 463039, 463069, 463071, 463076,
463077, 463079, 463098, 463113, 463155, 463163, 463182, 463183, 463184, 463209, 463224, 463230, 463236,
463238, 463247, 463263, 463282, 463289, 463311, 463313, 463317, 463326, 463327, 463338, 463340, 463374,
463376, 463377, 463379, 463380, 463410, 463417, 463427, 463428, 463429, 463430, 463444, 463454, 463468,
463489, 463518, 463522, 463552, 463553, 463554, 463582, 463608, 463617, 463618, 463619, 463637, 463640,
463654, 463685, 463701, 463727, 463748, 463785, 463807, 463809, 463817, 463822, 463831, 463854, 463901,
463902, 463906, 463909, 463917, 463921, 463945, 463948, 463960, 463978, 464035, 464037, 464038, 464061,
464098, 464109, 464126, 464127, 464143, 464161, 464184, 464195, 464197, 464202, 464204, 464239, 464272,
464273, 464274, 464303, 464361, 464363, 464367, 464369, 464370, 464430, 464437, 464438, 464468, 464469,
464472, 464524
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2

36

455623, 456227, 457317, 458497, 458498, 458500, 459024, 459710, 460391, 460586, 460789, 460908, 461948,
461978, 462188, 462552, 462553, 462568, 462583, 462609, 462612, 462648, 462680, 462696, 462790, 462861,
462904, 462908, 462958, 462965, 462991, 462997, 463004, 463005, 463011, 463016, 463045, 463076, 463113,
463236, 463247, 463282, 463289, 463340, 463374, 463376, 463377, 463379, 463380, 463427, 463428, 463429,
463430, 463612, 463727, 463735, 463906, 463909, 463921, 463973, 464035, 464109, 464127, 464289, 464290,
464361

37

455623, 457452, 457566, 457806, 458497, 458498, 458500, 458936, 460311, 460838, 460839, 460840, 460970,
461070, 461099, 461163, 461296, 461933, 462321, 462335, 462364, 462609, 462612, 462861, 462870, 462920,
462928, 462958, 463027, 463076, 463081, 463171, 463247, 463300, 463340, 463427, 463428, 463429, 463430,
463489, 463517, 463666, 463727, 463735, 463737, 463894, 463921, 463994, 464033, 464034, 464050, 464126,
464173, 464241, 464254

38

457281, 458723, 458936, 459024, 459492, 460747, 462298, 462337, 462381, 462434, 462674, 462735, 462737,
462920, 463011, 463081, 463263, 463317, 463338, 463427, 463428, 463429, 463430, 463654, 463666, 463685,
463941, 463964, 463969, 464204, 464363, 464524

39

454896, 455623, 457343, 457344, 458497, 458498, 458500, 458723, 460789, 460838, 460839, 460840, 461070,
461099, 461102, 461274, 461362, 461799, 462132, 462188, 462417, 462609, 462612, 462751, 462861, 462997,
463063, 463076, 463144, 463247, 463265, 463289, 463297, 463300, 463427, 463428, 463429, 463430, 463564,
463637, 463722, 463727, 463780, 463807, 463906, 463909, 463941, 463949, 463975, 463980, 464035, 464117,
464202, 464353, 464361, 464373, 464430

40

460334, 460515, 460803, 460838, 460839, 460840, 460970, 461009, 461070, 461296, 462021, 462321, 462335,
462609, 462612, 462751, 463063, 463183, 463300, 463325, 463410, 463427, 463428, 463429, 463430, 463465,
463468, 463564, 463701, 463727, 463948, 464050, 464061, 464241

41

454896, 457281, 458723, 459258, 459492, 460120, 460124, 460274, 460391, 460573, 460586, 460747, 460789,
460803, 460838, 460839, 460840, 461163, 461362, 461470, 461473, 461619, 461712, 461723, 461872, 462298,
462300, 462321, 462381, 462395, 462409, 462417, 462418, 462426, 462443, 462552, 462553, 462587, 462605,
462648, 462674, 462696, 462712, 462713, 462722, 462752, 462755, 462806, 462873, 462914, 462916, 462987,
463004, 463011, 463039, 463071, 463076, 463098, 463113, 463216, 463224, 463236, 463247, 463263, 463282,
463297, 463312, 463317, 463332, 463338, 463359, 463363, 463364, 463427, 463428, 463429, 463430, 463444,
463445, 463468, 463509, 463544, 463564, 463640, 463654, 463666, 463727, 463748, 463780, 463785, 463803,
463817, 463830, 463831, 463832, 463861, 463897, 463944, 463946, 463956, 463974, 464035, 464050, 464061,
464086, 464117, 464161, 464204, 464224, 464268, 464270, 464305, 464306, 464361, 464363, 464367, 464369,
464370, 464373, 464543

42

455236, 455623, 457281, 457317, 458723, 459031, 460838, 460839, 460840, 460908, 461280, 461357, 461438,
461712, 461761, 461799, 461996, 462321, 462335, 462364, 462409, 462426, 462434, 462443, 462578, 462605,
462609, 462612, 462755, 462861, 462870, 462920, 462934, 462958, 462987, 463004, 463076, 463098, 463113,
463171, 463236, 463243, 463282, 463300, 463325, 463336, 463338, 463427, 463428, 463429, 463430, 463454,
463468, 463564, 463654, 463666, 463669, 463685, 463894, 463945, 464035, 464037, 464038, 464061, 464086,
464161, 464173, 464195, 464197, 464204, 464289, 464290, 464361, 464363, 464389, 464524

43

455317, 455623, 457343, 457344, 459528, 460391, 460789, 461009, 461362, 461808, 461872, 462085, 462188,
462300, 462418, 462609, 462612, 462651, 462989, 462990, 463000, 463039, 463076, 463163, 463216, 463247,
463253, 463259, 463334, 463373, 463393, 463410, 463427, 463428, 463429, 463430, 463508, 463509, 463536,
463727, 463735, 463791, 463792, 463798, 463832, 463859, 463903, 463921, 463946, 464045, 464054, 464083,
464127, 464133, 464239, 464305, 464383

44

456943, 457449, 457688, 458723, 460882, 461470, 461712, 462089, 462132, 462426, 462443, 462568, 462605,
462712, 462887, 462932, 462987, 463032, 463069, 463071, 463077, 463079, 463183, 463257, 463427, 463428,
463429, 463430, 463465, 463468, 463482, 463509, 463544, 463548, 463724, 463727, 463739, 463831, 463832,
463901, 463902, 463905, 463944, 463974, 464010, 464061, 464086, 464206, 464543

45

457281, 460747, 460789, 460803, 460908, 461163, 461280, 462381, 462409, 462648, 462689, 462712, 462713,
462867, 462873, 463005, 463081, 463236, 463427, 463428, 463429, 463430, 463638, 463639, 463748, 463785,
463941, 463947, 464035, 464363, 464373, 464379

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

„ślązaczki”
03 Business Campus
10 tenLeasing
1921 MANUFAKTURA ALKOHOLI
GATUNKOWYCH COPERNICUS DZIEDZIC
WÓDKA
2+
2016 Cocktail truck
4DX
4MOVE ISOTONIC & WITAMIN DRINKS
590 KONGRES
590 KONGRES
7oczek
A ACTIVE YACHT CLUB POWERED
BY YATES D’OR
AA BIO OCEAN TECHNOLOGY
AA CREAMY BUTTERS
AA Long Stay
AA WOW! BODY MOUSSE
ABCGO
ACEROLA GRIPOVITA-NATURALNIE
DLA CIEBIE!
active muss
Ahus vodka
Akademia Smaku KULINARNE INSPIRACJE
Aleja Gwiazd ZET Gold
ALFA HBLED
ALLMEDICA
Alri Hyperdrive 3,0+
ALTO BARRICA Grande de
ALUX
AMONIT
ANTIOXIUM
ApartHouse better than hotel
ApartHouse
aphrodisiac
API Info Mobilny Informator Noclegowy
API INFO Mobilny Informator Noclegowy
APTEKA MEDICEO
APTEKA MEDICEO
aquaBOX
ARMONIO SOL
AROSA
ARSENE LUPIN
ARTEZAN

462497
460789
463236

462601
463144
464083
464541
463584
464367
464369
463989
464117
462912
462913
463829
462915
460908
463814
464057
464028
461872
457281
463394
463077
462634
463526
462136
463079
462774
463791
463792
464085
457343
457344
463069
463902
462021
462391
463401
462934
464492

Arthroxan
ARTLAB
asa.
aspar
atut LIDER KSZTAŁCENIA
aura MEDIC
AUTO STOP RACE
AVILLES
AVIVA DOBRZE POMYŚLANE
AWZ Ale Wybór Zabawek
Azoxin
B BOGLE
BAMA LOGISTICS
BankMeApp
BAR CZYSTY
BARDZIEJ NIŻ PAPIERY LICZY SIĘ
TWÓJ BIZNES
Baristo
Basstion Fruit
BE A BEE
be Brand Extension
BELLOVAL
BeLuxury
BEMAG www.bemag.pl
BEMBERG ESTATE WINES LA LINTERNA
BEMBERG ESTATE WINES PIONERO
BERGOLD Group
Bergold
BEZ DODATKU syropu
glukozowo-fruktozowego
Biblia e-biznesu
Biblia ebiznesu
Biblia ecommerce
BIKE CHALLENGE
Bilety Lotnicze-24
BIOFEED
BiojeJe
BIORĘ PRODUKTY EKO NA WAGĘ POZNAŃ
BIOSTAT
BIURORACHUNKOWE24
BIZnest
Black Mamba Hyperrush
blue air
BLUE ANGELS BRANDED ENTERTAINMENT
& TV SPONSORSHIP

463738
463948
463761
463081
462752
463739
454896
459846
462680
463619
464225
460881
463722
456227
463163
463379
464191
464230
455975
462434
463922
463408
463618
463692
463693
463906
463909
463854
463359
463364
463363
459258
462188
464206
463491
463960
463454
462965
463376
462636
463757
462712
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Blue Angels
Bolid
bontari
BOTANIKA
BOVI
BPIE
BRAGA
BRONOWICE LUBLIN AKADEMIA
PIŁKARSKA B 2016
BRYZA DŹWIRZYNO
Buena Café
BUNGALOW
butterﬂy
BYCLIDEREM.pl
CAPITAL
Capri
CAR-RENTAL.PL
CAR-SYSTEM’S
CEWIK
CHARON
Chart
CHILLI CHARGE
Chleb Poloczek
Chroma
CIACHOMARINA
Cichoń CENTRUM IMPLANTOLOGII
I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ
citi lens
CITI
CM CENTRUM MIKROORGANIZMÓW
COCA-COLA TO JEST TO
COCO HEAVEN
COCO-CHICKEN
colours of nature
Comforteo
CONFI-POWER
CONTENTKING
contentking
CONTROL SYSTEM
CORINA REAKTYWNA FARBA
SYNTETYCZNA DO GRUNTOWANIA
CZERWONA TLENKOWA MALOWAĆ
NA RDZĘ!
COSALEP
CR CompRot
CROSS WATER
CUDA NA KIJU
CZAH-POMIAR
CZEKOLATERIA sama słodycz
De Sas MUSIC FESTIVAL
Delecta PROSTO Z SERCA CUKIER
aromatyczny

2

462713
464188
463181
464176
463172
462364
463402
463956
463832
460515
463735
463680
464306
462816
462418
464430
464126
463947
464373
464189
463020
463316
463701
462138
463468
458258
464379
462426
462433
464392
463393
463441
464223
462578
463311
463313
462870

464485
464286
460098
463871
462674
457806
463281
461619
460177

Nr ZT01/2017
1

DELICJA Zdrowy start laktacji
delisana
Delmetros
delta DOLSK
DELTA drzwi pilnują domu
DEUTSCHE SChULE
DEX-T wspólne prawo ochronne
DEXTIN wspólne prawo ochronne
DEXTRIN
DĘBICKA DZIESIĄTKA
DHAKA KEBAB www.dhakakebab.pl 24h
Di Selentino
DINZLER
Diosmilegs
DJ Baryła
DOM BEZPIECZNY
DOMAR
DON CARRERA
DONE
DÖNER KING KEBAB
DOORSY
dotyk nieba
DRAGO
DROBIAZG zawsze niskie ceny
DSA
Dynamics Business Forum
Dynamics Business Forum
dziewczyna z kotem
ECOBIOPOL EUROPE
ECOPALM
Elanstil
ElectroMobility Poland
Elite SINGLES
ELTEA SP. Z O.O.
eM BAND
Ema5 z wrotyczem
Ema5
EMAKO
EmFarma
Ener Vita
ENERGOPOL POŁUDNIE
Energy SPORT PUB
eqEOG KEYBOARD
escrowing
esKape
ESTATE CENTER
euro-tax.pl
EXPEDITE
EXPOL
F FLOW
FABRYKA KRAWATÓW

2

455236
462091
464190
464184
464254
460573
463833
463828
462075
462904
459528
463917
463253
460971
464268
463737
463076
460334
463329
461009
464469
463759
463405
462473
461978
462914
462916
464270
461027
460944
463646
463282
462381
462692
463803
462435
462436
463523
462437
457688
462335
464305
461712
463973
464364
462861
464109
462648
463980
464481
461808

Nr ZT01/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Fabryka Zabawek
FAFA RAFA
Faktura Expert
fastpass by tpay.com
FASTPASS
FAVORIT
FENIX
FERMECO
Ff TYLKO DOBRE TKANINY
FIBRE FORCE
FILAMENT FACTORY Ff
FILUTEK
FINANSOWNIA PRACOWNIA FINANSÓW
FISH & MORE
Fit aktive
FLIS Happy BIANCO COCONUT WAFERS
FLOW CENTRUM KOMPETENCJI
WINDYKACYJNYCH
FLUGARDIN
fosek
FREEDOMwiﬁ
FREESTYLE PARK
FRESCO MARKET
fresh ERGIS
FRIGOMATEO INTERNATIONAL SPEDITION
FUNDAMENTAL GROUP
Gal - gaz GALEWICE
Ganija
GARDEN DREAM
GASTROBUTIN IBS
GAZ
GC GOBARTO
GELLWE EWA CUKIER SUPER
GELLWE MĄKA EWA SUPER DO PIECZENIA
GENUS
GET2 ORIGINAL AUTO PARTS
Getin Bank. Szanujemy czas i pieniądze
GIBERIN
GJ JEDNOŚĆ
GLAZURA BALSAMICZNA. OCTIM
GLORIA CARGO
Goplana Słodyczy WielkaMOC!
GRAM RECORDS
Granovi Nano
GreenBells
greenline SPRZĘT I NARZĘDZIA
STOMATOLOGICZNE
GREENLINE
GRUPA NOMAX
grupa pracuj
GTF Górnośląskie Towarzystwo Finansowe

2

463640
463532
457317
464290
464289
464068
462395
463300
464100
464454
464098
463105
460586
462989
463641
462120
461723
463615
456624
458936
463861
463289
461099
462997
462958
464491
459332
462564
463595
463171
464523
463524
463516
463623
464418
459024
461397
462586
462531
463265
463908
460747
464192
463857
463974
463944
463094
463338
462790

197
1

H History Land
H4SPORT
HANBUD
Happy FLIS START
Happy Max
haxel EVENTS & INCENTIVE
HELKRA CENTRUM DYSTRYBUCJI PAPIER
BIURO SZKOŁA
Hellﬁre
HELPOMAT
HIDDEN HERO HH HIDDENHERO.NET
HISTORIE o duchach
Hitech Pharma Stimerex Hardcore
HOLLAS
home & home
Horapa
HORYZONT
HOT LIGHT
HOTEL RESOVIA
HOTEL SOWA
hotel360° by espondi
Hrabstwo Tęczyńskie
HUG gallery
I love Spinka
IB GRUPA INTER-BUD
IB INTER-BUD
ibra
IBU DUO ACTION
IBU TRIPLE ACTION
IBUSPAN
ICA POLSKA
iCCTV ANALITYKA NADZÓR INTEGRACJA
iCCTV ANALITYKA NADZÓR INTEGRACJA
immuferyna
IMMULINA
IMRO
in garden pauza
INK-LAB ADVANCED TATTOO AFTERCARE
instruktorki
INTEGRALAB
intelli MICRO-CREPE
INTER-KAS
INTERTAX
Inventor
inwino
Ipnotic
iraaport INTERNET REMOTE ACTIONS
AND PAPER OBSERVANCE REGISTER
TECHNOLOGY
IRMEX
ISKIAL
iuno cosmetics

2

462587
463264
461296
462119
463775
462417
463637
462637
463392
463224
458723
462635
463184
461972
463334
463248
463719
464054
463259
463227
462649
461438
463335
462612
462609
463417
463899
463590
463589
462929
463638
463639
463211
463222
464437
463341
462319
463830
464389
463058
457470
464143
464229
464128
457610

462409
463325
463501
463492
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Jatech
juniorGO
Kaczka pszeniczna
KAROVITA
Katoﬃce
Kids’ Power
KIERMASZ PŁYTEK TANIGRES.pl
KIKU.pl
KINETYCZNY MAGICZNY PIASEK
10 FOREMEK ZE ZWIERZĘTAMI KUWETA
NA PIASEK aż 1KG PIASKU! +3
KING TRANS
KOMET
KOMINFLEX
KONGRES 590
KONSULTANT VETERYNARYJNY
KOPERNIK TORUŃ Z serca fabryki Pierniki
nadziewane w deserowej czekoladzie
Smak morelowy
KOTŁOSPAW
KRAFTOWE
Krak Stone
Krak-Stone
Krasna Chata wspólny znak towarowy
gwarancyjny
Kraszek
KRGiC KRAJOWA RADA GASTRONOMII
I CATERINGU
KRISTALBLOKER
Kuchnia super pomysłów!
Kurt Scheller BISTRO
KZ KLINIKA ZAWODNY ESTETIC
La Vantil
LAMINOPOL KONSTRUKCJE
lampex
LATO W SZKLANCE
LAZARO
LB LODY BONANO
LECKER
Leopold Tyrmand
LFC554
LFC557
LIVE FIGHT WIN!
LIZARD
Lizystrong
LOCTER
LOCUS
LOG MAG
LOG MAG
LOMBARD 66 Rok założenia 1995
Lou WOMENS FASHION
lovello

Nr ZT01/2017

2

1

2

459031
462991
463465
460115
463004
462696
464106
463039

LS LUIGISANTO
LS LUNASI
LUKSORHOUSE
Lula
LUMBERJACK
LUMBERJACK
LUMEN
Luna CLASSIC
Luna SuperGLOW
Lux
LUXURY CERTIFICATE
Łowcy obrazków
m TECH
M87
MAD CARP
Magnat Air Cleaner
MAJĄTEK SŁAWNO CYDR WINO AD 1927
MAKOWEN
Maltee
mana mana
MANGO MODELS
MANUFAKTURA kawy
MARYSIEŃKA
MASLOVE
Master
MATKA POLKA HYBRYDOWA
MAXIRET
MazoViaFarm DOSKONAŁOŚĆ W HODOWLI
MĄKA MARYSIA
Mea
MEAT PAC
MEDARFA
MEDICEO APTEKA
Mega
METAMORFOZY UŚMIECHU
MĘSKA SZOPA
MILANOlight
Millennium BANK Kulturalnie zaangażowany
MIŁOSIERNA WODA MINERALNA
Miody Polskie APITERAPIA
Miody Polskie med
Miody Polskie
mM GO
MMA Energy Drink - znokautuj zmęczenie
MMGO
MOJA Biedronka na co dzień
MONOKITCHEN
MOVEON
multivital
mustafa
MYDLARNIA CZTERY SZPAKI

462671
462830
463016
463911
462887
464177
463247
463425
463423
462093
463945
461460
461357
464272
462836
464042
463000
461176
462380
463209
463817
463410
463848
462167
463517
463724
463664
462132
463294
464266
462751
462545
463901
464353
463482
461163
462365
464035
462676
463569
463568
463567
462735
462756
462737
459710
464133
463838
456750
463617
463510

463988
463063
462481
464480
464370
464061

462116
462928
455014
464033
464034
463903
460803
463113
464388
462388
463373
463831
463614
460970
462367
462085
464228
463741
464070
461624
464274
464273
463460
463887
463285
463553
464226
463949
463975
463045
463051
462549

Nr ZT01/2017
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MYSTREAT
MYŚLIMY O DOMACH Z UCZUCIEM
N NATURALNIE CATERING PERSONALNY
N-310439
N-310801
N-417295
N-423863
NAKATOMI
NASZE SMAKI
Naturada
NATURAL DR. DETOX
NATURALNE PALIWO BIAŁKOWE
DLA AKTYWNYCH
NATURE & CUISINE
nature eﬀect by Perfecta
NATURELL
Naturia
Navu Forte
NCF
NEODOM
NERVE
Nest Konto
netport
New-Garden
NICORETTE SPRAY FIGHTS YOUR
CRAVING WITHIN 60 SECONDS
NICORETTE SPRAY ZWALCZA GŁÓD
NIKOTYNOWY W 60 SEKUND
nimm 2 Boomki
NK Nadiia Kilchytska
NOCHAL
NORTH FOOD
nosaler
Novea IDEA
NOWA TV
Nussole
nutrivit pharm
O
O!SHOPPING
oczkowo.pl
OPTIA DEVELOPING NETWORKS
ORDYNACKA
ORTOPEDIAINFO.PL
Otmuchów
OTS ortoscan ORTHOTIC THERAPEUTIC
SYSTEM
OWLIE
OWOCNE ROZWIĄZANIA
Paclan - mocna rzecz!
PADANG PADANG
PAKENTO
Pani Torbalska

199
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464202
455623
463216
461581
461582
461583
461574
464438
464081
462383
460716

PARZENICA WÓDKA Z GÓR
Pasja tv
PASTIFICIO
pepita
PERSECTO
PETMEX COMPANY
PETRA GYROS
Petvita ULTRA PREMIUM PETFOOD
PICCADILLY
PIERWSZE SŁOWA Moje wakacje
PIERWSZE SŁOWA Mój dom
PiG
PiG
PILKU
pinio
PiT-STOP HOTEL
PIWNE TERYTORIA
PIXIR
PIZZA & COFFEE Dobra robota
PLUS MINUS
PLUS TRÓJMIASTO nieruchomości
Podkarpacka Akademia Wina
POL TV zdrowie
POLAND POSITION
Poland’s natural enerjuicer NATURALNY
ENERGETYK MOC NATURY
sok jabłkowy+guarana+kofeina
NATURALNE SKŁADNIKI
sok jabłkowy+guarana+kofeina
NATURALNE SKŁADNIKI
apple juice+guarana+caﬀeine
NATURAL INGREDIENTS
POLISH BUSINESS QUEEN
POLISH STANDARD WÓDKA VODKA CZYSTA
POLREGIO
POLSAT MEDIA ADFLOW
POLSKI OGRÓD Smaki, które dobrze
pamiętasz...
POLSKIE BROWARY SEZONOWE
Polskie Chleby Cenne - Denar
Polskie Chleby Cenne - Talar
Polskie Towarzystwo Psychoimmunologii
POLYCEL SM
PORT PRASKI
Post EULAR & ACR
Poziominki
Praliny Migdałowe
Praliny Orzechowe
PREMIUM OUTLET
PREMIUM OUTLET
PREMIUMOUTLET.PL
Prestige
PRI MAT 3D

464271
463969
462651
459898
464111
463182
463798
462740
463332
461217
461218
460838
460840
464227
462933
464045
461971
463347
463508
463243
462908
457175
463666
457566

463238
463183
462707
463487
462771
464193
462357
461857
464308
463374
462920
460882
463895
463860
463711
463978
461996
462990
463344
464361
459492
462465
462659
464038
463727
464303
464173
464174
463544
461982
462605
463852
463886
461495
462337
463807
463326

462515
460274
460509
461102
463685
464478
463443
463714
463713
462755
463855
463921
461473
462639
462982
462983
458498
458500
458497
463804
463064
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PRIMADENT
PRISHA
ProBio Cleaner
ProBio Emy
PROFI kids club
PROGRESS GPS
ProstAPO
proteinka A apetito
PUB STAJNIA
PULASKI
Pulmonil
PUŁASKI
PURE Premium RICE
QLOC
RABOTOP
RADIO VOX FM W RYTMIE HITÓW
RaiFinance
RDI REDUTA DOBREGO IMIENIA POLSKA
LIGA PRZECIW ZNIESŁAWIENIOM
RENTIER
RHODIOLA
ribbley
RIVAL GROUP
ROCK STYLE STUDIO URODY
RODZINA ZDROWIA Suplement diety
Calcium D3+K2
RODZINA ZDROWIA Suplement diety
Calcium D3+K
RODZINA ZDROWIA Suplement diety
Tymianek i podbiał
RODZINA ZDROWIA suplement diety
Vitaminum B complex
RODZINA ZDROWIA Suplement diety
Vitaminum B1 Forte
RODZINA ZDROWIA Suplement diety
Vitaminum C Optima
RODZINNE RESTAURACJE.PL
Rodzyminki
Royal apple jabłko + mięta Premium
100% POLSKIE JABŁKA Z POLSKICH SADÓW
Activ www.zdrowysok.com
www.sok-naturalny.com
info@royal-apple.com
ROZWIJAMY SKRZYDŁA
RTX
Rusiko
rustico
RZEPY-CZEPY
S SUGARFREE WARSAW
S8
SAFE WORLD TECHNOLOGIES
Sam
Sam

457449
464468
462440
462443
463263
463941
459367
463856
463946
462374
464006
462368
462079
463564
463994
464363
462568
464161
463312
463503
464311
464224
464010
462760
462748
462759
462762
462761
462758
463859
462638

459916
461878
463608
464383
462604
464032
461761
462298
462689
463642
463643

Nr ZT01/2017
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SANCTUARY SPA
say yes by Aga
SĄSIEDZKI BIZNES
SCW DETAILING
SEOCLOUD
SILESIA MARATHON Twój bieg.
Twoje zwycięstwo.
sil-fos
SIMTAC DUO
SKILL CASE
SKILL STICKERS Control Your Skills!
SKIN.TEAM
SKLEP INTERNETOWY studzienki.pl
KANWOD-INVEST GROUP
Skull
Słoik Konesera
smak wyzwolony!
SMAKAMI
SMART CARE
SmartEye
SoftKraft
SOJOGURT
SOK JABŁKO + MALINA
SOK POMIDOROWY
SOLUM
SONOFEM
SOTALIE
Sotelli KINGDOM OF TASTE
SOYOGURT
special night
speciality tea Green Hills
SPEED TIME
START & GO
STETTINER
STOCKHOLM
Stratosfera BrandPower
Stratosfera Deskryptor
stream1
Stressoxan
STYKI
Stylistki Gwiazd
Super Trans
SUPERFINAŁ
SUPTEKA
SYNERGIE
SYSTEMY KOMINOWE NIKO
Szarlotka
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1
IM. DR.ANTONIEGO JURASZA
W BYDGOSZCZY
Ślązak
ŚWIAT PRASY

2

459888
462873
462553
457452
463230
463445
461219
464012
463444
463343
464044
462766
463718
464319
462686
463970
463013
464524
463336
462894
463651
463660
463246
463548
462089
459137
462897
463760
461837
462969
463006
463371
463400
463518
463522
464204
463740
462722
463748
461070
463726
462932
461280
463894
463744

462987
463155
464059
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TAK BYŁO ZAWSZE I TAK JEST DZIŚ
TANI OPAŁ EKOGROSZEK
TANI OPAŁ MIAŁ WĘGLOWY
WYSOKOENERGETYCZNY
TANI OPAŁ MIAŁ WĘGLOWY
TanieNawadnianie Systemy nawadniania
TEDEL POL WYTWÓRNIA USZCZELEK
tedel pol
TELEWIZJA INFORMACYJNA tv
WIELKOPOLSKA
TEMPUS
The stars of Quality WYBÓR POLAKÓW
TICKETLINE24
TIG TECH INVEST GROUP S. A.
TiOM
TLK MED
TNK
top bis
Top textil
TopGUARD
TRACZER
Treﬂ
Triggo
Turbo+
TV Pasja
TYSKIE ŹRÓDŁO
UCZY I BAWI.
UM AM patisserie wspólne prawo ochronne
V Vienna Life VIENNA INSURANCE GROUP
VALERIIA
VARIOUS DAYS
VAS Voice Analysis System
VELIA
Venus HOTEL
VERTEX
VERTIV
VERTIV
Vilius DERATYZACJA DEZYNFEKCJA
DEZYNSEKCJA
vimobilia
VIMOBILIA
VIRTAGO S
VITTORIA GOTTI
VIZIDOR
W RODZINIE LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA
waniliowa słodycz
WARMIŃSKI SOS MUSZTARDOWY. OCTIM

463377
463599
463598
463609
463032
463552
463554
463317
463418
463785
463780
463005
461735
463071
463612
462786
462615
462867
463864
461948
461799
462685
463964
463863
459200
462020
462583
464050
462968
463654
459682
463509
463822
462320
462321
461933
464195
464197
463628
463327
463017
463380
463758
462532
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WARSAW CHAPTER POLAND
WARSAW CHAPTER POLAND
WAWA WAKE
WE ARE ALL ATHLETES
WERKA
WICAR RADIO TAXI WROCŁAW
Wild Oak
Windex HOLDING Sp. z o.o. suwnice
żurawie wciągniki
WITCH BEER
WOLEK
WOLFSTR33T
Wolno gotowane
WOOLER 3D
wrapMe!
wrapMe!
WSPIERAMY SĄSIEDZKI BIZNES
WTRYSKI24.COM
WYROBY naturalne
WYSOCZAŃSCY SZKÓŁKA BYLIN
I TRAW OZDOBNYCH
X-Met
xperience CORPORATE EVENTS
Yogattractive tone for your face
YOHO!
Z ZAKOPIANKA PARK HANDLOWY
ZACZAROWANY ŚWIAT TROLLI
ZAKA LEC pizza bar
Zalla
ZAPROGRAMUJ JUTRO
ZDROWA STOPA CENTRUM
PODOLOGICZNO-ORTOPEDYCZNE
Zdrowe Pola
ZERO-SEVEN Refreshing
ZIOLOVE
Złote paluszki
Złoty mintaj
Zły
zooapteka.pl
ZWIERZYNIEC BAŁTOWSKI
ZWM Zakład Wyrobów Metalowych
Dojnikowscy
żabka
żabka
żabka
żabka

2

460120
460124
462300
463849
463756
461274
464037
460311
463979
464241
464472
463809
459159
455317
464239
462552
463489
463582
463905
464194
461362
464543
462283
463340
462749
463536
463669
463011
456943
463204
463991
459354
463210
463277
461626
463853
462806
463027
463427
463428
463429
463430

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy
(w przypadku znaków graﬁcznych ozn. CFE oraz klasy elementów graﬁcznych znaku), klasy towarowe.
1319740
1319764
1320113
1320115
1320266
1320271

1320428
1320442
1320449
1320817
1320826
1320850
1320857
1321029
1321043
1321063
1321069
1321207
1321258

familia
CFE: 26.04.18, 27.05.24,
25, 35
29.01.12
Discover Spices
CFE: 01.05.02, 18.03.05,
30, 35
27.05.01
CFE: 26.15.01, 28.05.00,
9, 35, 38, 41, 42
29.01.13
VG Professional Make up
CFE: 26.11.08, 27.05.24
3, 21
CFE: 28.03.00
29
ATOMIC CRYSTAL tavan battery
Calcium,calcium
CFE: 24.01.01, 26.11.09, 27.05.17
9, 35, 39
kiwi
CFE: 05.07.09, 29.01.12
7, 8, 9, 11, 21
TEKNOLAC
2
Lizay
CFE: 27.05.24
14, 35
DEMIADA
5
Royal Home
CFE: 09.07.01
24, 26
CEMT
CFE: 24.15.07, 27.05.19
7
denshine
CFE: 29.01.04
10
Yo Start
5, 29, 30
FXPRO TRADE LIKE A PRO
36
GOOSVN
CFE: 26.13.25
9
PEPINO
3, 5, 8, 10, 16, 21, 35
RAMBOW
CFE: 24.09.05, 27.05.07
25
SOMUCH
CFE: 27.05.01, 28.03.00
18

1321728
1321739
1321989
1321999

1322007
1322036
1322049
1322296
1322511
1322516
1322759
1323210
1323309
1323652
1323709
1323896
1324104
1324196

NEXTEV
12, 37
HASELIK HOLDING
CFE: 26.04.16, 27.05.01,
6, 7, 8, 35, 40
29.01.13
VISU.STORE
9, 35, 42
K Classic
CFE: 26.04.18,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
27.05.01, 29.01.01
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
CREAZIONI d’ITALIA
CFE: 26.05.18, 26.11.01,
29, 30, 31, 32, 33
27.05.19, 29.01.13
RENETTI
20, 35
DESHI GROUP
CFE: 01.15.15, 27.05.01, 28.03.00
1
CFE: 01.03.01, 03.07.24,
32
26.04.04, 28.03.00
DUBLDOM
CFE: 07.01.24, 26.04.04
37, 42
SMALL SUN
11, 18, 21
RF REN FENG
CFE: 27.01.01, 28.03.00
16
DIGISMART
9, 35, 36
AURA
CFE: 26.13.25, 29.01.13
3, 5, 10
MI HOLIDAY
CFE: 27.05.02
30
makute
7
TETRIC N-FLOW BULK FILL
5
CHEF CLUB
CFE: 01.01.05, 02.09.14,
29, 30, 32, 35
11.03.09, 27.05.01
Polyvision
10

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1321999,

1322049

2

1320442,

1321999

3

1320115,

1321069,

1321999,

1323309

4

1321999

5

1320817,

1321029,

1321069,

1321999,

1323309,

6

1321739,

1321999

7

1320428,

1320850,

1321739,

1321999,

1323709

8

1320428,

1321069,

1321739,

1321999

9

1320113,

1320271,

1320428,

1321063,

1321989,

10

1320857,

1321069,

1321999,

1323309,

1324196

11

1320428,

1321999,

1322516

12

1321728,

1321999

13

1321999

14

1320449,

15

1321999

16

1321069,

1321999,

1322516

1323896

1321999,

1323210

1321999
1321999,

1322759

1321999,

1322516

17

1321999

18

1321258,

19

1321999

20

1321999,

1322036

21

1320115,

1320428,

22

1321999

23

1321999

24

1320826,

1321999

25

1319740,

1321207,

26

1320826,

1321999

27

1321999

28

1321999

29

1320266,

1321029,

1321999,

1322007,

1324104

30

1319764,

1321029,

1321999,

1322007,

1323652,

1324104

31

1321999,

1322007

32

1321999,

1322007,

1322296,

1324104

33

1321999,

1322007

34

1321999

35

1319740,
1321989,

1319764,
1321999,

1320113,
1322036,

1320271,
1323210,

1320449,
1324104

1321069,

36

1321043,

1321999,

1323210

37

1321728,

1321999,

1322511

38

1320113,

1321999

1321069,

1321999

1321739,

204

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
2

1

39

1320271,

1321999

40

1321739,

1321999

41

1320113,

1321999

42

1320113,

1321989,

43

1321999

44

1321999

1321999,

1322511

Nr ZT01/2017

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.
411755A DANEROLLES (2016 10 24)
30
827301
ILATRAIA (2016 10 13)
33
929744
ARIX Auto-array system (2016 07 29)
CFE: 26.01.01, 29.01.13
7
990523
BENTOUR SWISS (2016 11 21)
CFE: 26.11.13, 27.05.08
39, 41, 43
1039646 ACTISAN (2016 11 29)
1, 5
1076555 YOU By Salveco
3, 5, 21
(2011 04 06, 2010 10 15)
1101735 CUORICINI (2016 11 30)
30
1106759 LLOYD (2016 11 25)
CFE: 26.11.08, 27.05.17,
3, 14, 18, 25, 35
29.01.12
1129258 SCENTYS FRAGRANCE SYSTEMS
(2012 04 11, 2011 10 18)
CFE: 25.07.20
3, 9, 11
1287195 TOREO (2016 10 24)
5
1321966 P (2016 06 29)
CFE: 24.17.01, 26.01.18, 27.05.21
9, 42
1322035 HAWITA professional (2016 05 10, 2015 11 12)
CFE: 05.03.13, 27.05.10
1, 31
1322060 TILANCO (2016 04 18)
CFE: 27.05.17
6
1322083 DESHI GROUP (2016 04 30)
CFE: 01.15.15, 27.05.01, 28.03.00
7
1322084 WECOME (2016 04 30)
CFE: 26.04.16
9
1322113 GRANDMA’S HOME (2016 05 20)
CFE: 28.03.00
43
1322117 VELENCSA (2016 05 25)
CFE: 27.05.01
25
1322121 MICRO POP (2016 05 24)
CFE: 27.05.17, 29.01.01
30
1322176 INDIAN CHERRY
32, 33, 43
(2016 07 11, 2016 07 07)
1322177 Daoheng (2016 08 15)
CFE: 27.05.01
25
1322187 levex (2016 07 12)
CFE: 01.15.15, 26.15.01,
30
27.05.01, 29.01.15
1322188 FOYU (2016 07 11)
9, 11, 28
1322204 ALEXANDER SMITH
18, 25
(2016 07 18, 2016 06 03)
1322279 TODAY I FEEL... (2016 09 29)
3
1322289 microsafe (2016 08 22, 2016 08 18)
CFE: 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
21

1322310
1322339
1322353
1322368
1322373
1322374
1322383
1322394
1322398
1322401
1322486
1322610
1322626
1322703
1322704
1322798
1322877
1322886
1322932
1322960
1322983
1323024
1323060
1323065
1323084
1323205

COMFEEL (2016 05 10, 2015 11 16)
20
WOOZY (2016 07 18, 2016 05 31)
CFE: 27.05.01
32, 33, 35
FRUXIK (2016 07 19)
CFE: 05.03.13, 27.05.03, 29.01.13
32
EdgeMax (2016 06 28)
9, 11
Kelly Clark (2016 08 30)
CFE: 27.05.01
25
Stability (2016 08 30)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
19
Modilac (2016 08 25, 2016 03 04)
CFE: 03.13.01, 26.11.12, 27.05.01
5
ROSILOGIE (2016 09 09, 2016 04 08)
3
Martinez (2016 08 06)
CFE: 27.05.01
15
W (2016 09 20)
CFE: 24.01.05, 27.05.21
7
ESPARTIN (2016 09 01)
5
STL (2016 08 30)
CFE: 25.07.20, 27.05.17
34
SLIPSET (2016 09 12, 2016 03 10)
6
KOMPO (2016 06 01, 2015 12 24)
CFE: 26.05.18
6, 7, 8, 16, 22, 35, 37, 41
cts (2016 04 25, 2015 11 11)
CFE: 27.05.01, 29.01.13
9, 12
ISANA men (2016 07 20, 2016 01 21)
CFE: 04.02.01, 26.01.03, 27.05.10
3, 8, 21, 35
PROTEXION (2016 04 25, 2016 03 31)
CFE: 27.05.17
9, 10, 11, 12, 14, 28
skﬁrm (2016 08 11)
CFE: 27.05.01
11
(2016 10 28, 2016 05 16)
CFE: 01.03.02
10
MeBreez (2016 09 19)
CFE: 24.17.02, 27.05.01
10
EMFGCO (2016 09 27, 2016 03 29)
CFE: 27.05.10
18
FLOWER ME UP (2016 10 21, 2016 05 24)
3
(2016 05 31)
CFE: 26.03.01, 26.11.09
25
BAVIN (2016 06 16, 2016 01 08)
CFE: 27.05.01
9
TICURO Reply (2016 07 17, 2016 05 30)
CFE: 27.05.10, 29.01.12
9, 10, 38, 42
Vitamor (2016 10 21)
32, 33

206
1323242
1323246
1323315
1323354
1323383
1323453
1323455
1323456
1323477
1323488
1323489
1323534
1323535
1323537
1323576
1323585
1323644
1323646
1323651

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
SpeedCEM Plus (2016
5
06 29, 2016 03 22)
HUMSUNG (2016 06 02)
CFE: 25.05.01, 27.05.17
12
SETALAN (2016 06 14)
CFE: 27.05.01
1
(2016 10 25, 2016 04 25)
CFE: 19.03.01, 26.15.01
3, 5
GYPSOTONNE (2016 07 08, 2016 04 21)
CFE: 26.03.05
19, 35, 37, 42
Cadsu (2016 10 17, 2016 08 05)
1
HECHOCUR (2016 10 20, 2016 05 02)
5
Akeracutan (2016 10 26, 2016 04 27)
3, 5
ALPERITIF (2016 04 25, 2016 02 26)
32, 33
Akticutan (2016 10 26, 2016 04 27)
3, 5
Aktinicutan (2016 10 26, 2016 04 27)
3, 5
wua . wua (2016 06 14, 2016 03 04)
CFE: 03.13.04, 24.17.02, 27.05.01
25
B_IFILL (2016 06 06, 2016 05 20)
CFE: 26.03.05, 27.05.02, 29.01.12
7
LA GUAJIRA (2016 09 05, 2016 09 01)
33
BJOOLI (2016 04 18, 2015 11 12)
CFE: 26.04.04, 27.05.01,
9, 12, 35, 38
29.01.12
Sakura Sprite (2016 09 20)
25
URBAN READY (2016 10 21, 2016 06 07)
12
yadea (2016 08 11)
CFE: 26.03.18, 27.05.01
12
Hochland (2016 08 18, 2016 07 28)

1323663
1323758
1323816

1323839
1323849

1323850
1323862
1323927
1323974
1324015
1324075
1324081
1324247

Nr ZT01/2017

CFE: 06.01.02, 25.01.15,
29, 35
27.05.01, 29.01.15
WHITE PONY MICROBREWERY (2016 07 21)
CFE: 03.03.01, 27.05.01
32, 33
jiang li (2016 04 29)
CFE: 28.03.00
27
”MEGACHIPS”, potato chips with taste of sour
cream and onion (2016 06 27)
CFE: 01.15.09, 05.09.21, 08.03.03,
29
27.05.02, 28.05.00, 29.01.15
REGUL (2016 08 15, 2016 06 02)
19, 35
Emmons MANUFACTURING CO. AMERICAN
MADE (2016 09 27, 2016 03 28)
CFE: 26.04.18, 27.01.03, 27.05.10
18
Eurolamp (2016 08 09, 2016 06 07)
CFE: 26.04.09, 29.01.13
11
CHIPS (2016 08 24, 2016 07 08)
CFE: 25.01.06, 27.05.02, 28.05.00, 29.01.13
29
VIPSHOP (2016 04 30)
CFE: 04.05.21, 26.04.04, 29.01.12
9, 35, 38
b365 (2016 05 13)
9, 35, 36, 38, 41
BELKA AND STRELKA
33
(2016 06 30, 2016 03 14)
NEGRO Pionir (2016 07 20)
CFE: 08.01.19
30
WE CASABLANCA
16, 35, 38, 41
(2016 06 23, 2016 05 06)
LES GEORGETTES BY ALTESSE
14
(2016 08 25, 2016 08 04)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1039646,

1322035,

1323315,

1323453

3

1076555,
1323354,

1106759,
1323456,

1129258,
1323488,

1322279,
1323489

1322394,

1322798,

1323024,

5

1039646,
1323455,

1076555,
1323456,

1287195,
1323488,

1322383,
1323489

1322486,

1323242,

1323354,

6

1322060,

1322626,

1322703

7

929744,

1322083,

1322401,

1322703,

1323535

8

1322703,

1322798

9

1129258,
1323065,

1321966,
1323084,

1322084,
1323576,

1322188,
1323927,

1322368,
1323974

1322704,

1322877,

10

1322877,

1322932,

1322960,

1323084

11

1129258,

1322188,

1322368,

1322877,

1322886,

1323850

12

1322704,

1322877,

1323246,

1323576,

1323644,

1323646

14

1106759,

1322877,

1324247

15

1322398

16

1322703,

1324081

18

1106759,

1322204,

1322983,

19

1322374,

1323383,

1323839

20

1322310

21

1076555,

1322289,

1322798

1322117,

1322177,

1322204,

1322373,

1323060,

1323849

22

1322703

25

1106759,
1323585

27

1323758

28

1322188,

1322877

29

1323651,

1323816,

1323862

30

411755A,

1101735,

1322121,

1322187,

1324075

31

1322035

32

1322176,

1322339,

1322353,

1323205,

1323477,

1323663

33

827301,
1324015

1322176,

1322339,

1323205,

1323477,

1323537,

1323663,

34

1322610

35

1106759,
1323839,

1322339,
1323927,

1322703,
1323974,

1322798,
1324081

1323383,

1323576,

1323651,

36

1323974

37

1322703,

1323383

38

1323084,

1323576,

1323927,

1323974,

1324081

39

990523
1324081

41

990523,

1322703,

1323974,

42

1321966,

1323084,

1323383

43

990523,

1322113,

1322176

1323534,

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,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
457045
457116
457662
457384
456896
461612
456824
454912
458184
456373
459134
456572
458670
459305
458433

2016 10 04
2016 10 18
2016 10 18
2016 11 02
2016 11 16
2016 11 23
2016 11 22
2016 11 28
2016 11 28
2016 11 28
2016 12 29
2016 12 29
2016 11 29
2016 11 29
2016 11 29

9, 35, 37, 42
5
35
5
18, 25
9, 41, 42
4
1, 19
9
43
35, 41
5
18, 25, 35
32, 35, 40, 43
7, 8, 9, 11

458433
456201
456306
458794
456306
457224
457715
458089
459320
459707
460404
460405
460407
460409

2016 11 29
2016 11 29
2016 11 29
2016 11 29
2016 12 02
2016 11 29
2016 11 29
2016 11 28
2016 11 29
2016 12 07
2016 12 05
2016 12 12
2016 12 12
2016 12 09

7, 9, 11
5
5
3
5
1, 2, 3
5
36
43
5
9, 36, 42
9, 36, 42
9, 36, 42
9, 36, 42

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1304747

2016 12 06

32
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

22/2016

90

461157

(540) mBank Asystenci płatności

(540) mBank Asystent płatności

