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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
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Warszawa, dnia 9 stycznia 2017 r.

Nr ZT02

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)

457309
(220) 2016 06 02
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Pobudzenie
(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 jak chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie, mufki, daszki do czapek, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, paski, skarpety, 35 reklama, promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach
internetowych jak Facebook, YouTube, Instagram itp., 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 jak Facebook,
YouTube, Instagram itp., produkcja programów radiowych
o charakterze biznesowym, 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 internetowych jak Facebook, YouTube, Instagram itp., 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, koprodukcje stacji radiowej ze stacjami telewizyjnymi, usługi agencji informacyjnej w zakresie
udostępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności
telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych,
usługi portali internetowych i stron fanpage w serwisach
społecznościowych takich jak Facebook obejmujące m.in.
przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, udostępnianie
publikacji poprzez sieć internetową, wykorzystanie znaku
w reklamie, promocji, sponsoringu i wskazaniach sponsoringowych w/w usług, 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 wszelkiego rodzaju dla radia,
on-line i na zlecenie oraz dla wszelkiego typu mediów, 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
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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 zawodów 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, 42 zarządzanie i eksploatacja praw autorskich
i praw własności przemysłowej na rzecz osób trzecich, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 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-nadawczych w dziedzinie mediów.
(210)
(731)

457633
(220) 2016 07 28
AGRO WYDAWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) Agro Wydawnictwo
(510), (511) 16 adresarki, aﬁsze, plakaty, aﬁsze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty, akwarele jako obrazy, albumy,
almanachy, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania,
arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, atlasy, atrament, atrament korektorski, bibuły, bilety,
biurowe maszyny do stemplowania, bloki do pisania, bloki
listowe, bloki rysunkowe, broszury, chromolitograﬁe, czasopisma, czcionki drukarskie, czcionki ze stali, deski kreślarskie,
diagramy, drukowane rozkłady, repertuary godzinowe, elektryczne i nieelektryczne maszyny do pisania, emblematy,
pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego,
folia z tworzywa sztucznego do pakowania, folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza służące do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, formularze, fotograﬁe,
fotograwiura, galwanotypy, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kalka maszynowa, kalka płócienna, kalka techniczna, kalkomanie, kartki
z życzeniami, karty pocztowe, kaszty, ramy zecerskie, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty, książki, litograﬁczne
dzieła sztuki, litograﬁe, mapy, mapy geograﬁczne, materiały
do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowania,
materiały drukowane, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne,
matryce, matryce do druku ręcznego, naklejki adresowe,
nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki, notesy
podręczne, okładki na czeki, okładki na paszporty, okładki, obwoluty , oleodruki, oprawy, papier do pisania, papier
pergaminowy, papier w arkuszach, papier, pasma przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, plany,
podręczniki w formie książek, przenośnie zestawy drukarskie, rejestry, księgi główne książki, rylce do kopiowania rysunków, skoroszyty na dokumenty, śpiewniki, tablice ogłoszeniowe na aﬁsze z kartonu lub papieru, teczki, skoroszyty,
wierszowniki, winkielaki, numeratory, wycinki histologiczne
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jako materiały szkoleniowe, wydruki graﬁczne, wzorce pisma
do kopiowania, zakładki do książek, zawiadomienia, zestawy
rysunkowe, zeszyty, 35 analiza kosztów, analiza rynku, audyt przedsiębiorstw, badania marketingowe, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarcza, edycja
tekstów, usługi edytorskie w zakresie reklamy, fakturowanie,
fotokopiowanie, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, kreowanie wizerunku ﬁrmy, usług i towarów,
maszynopisanie, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarcza, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej,prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie reklam
prasowych, usługi public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, rachunkowość,reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy
korespondencyjne, reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak
próbki, druki, prospekty i broszury, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże, sortowanie danych w bazach
komputerowych, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, transkrypcja formy wiadomości
i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi agencji informacji
handlowej, usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi outsourcingowe, usługi porównania cen, usługi
prenumeraty czasopism dla osób trzecich, usługi przeglądu
prasy, usługi przygotowania reklamy telewizyjnej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wystawy handlowe, wywiad gospodarczy, zarządzanie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, zestawienia statystyczne .
(210)
(731)

457932
(220) 2016 06 16
FUNDACJA DEUS VULT PRZEORATU OSMTH POLSKA,
Warszawa
(540) Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
Swiss Registry CH-660.1.972999-4

(531) 24.03.07, 24.03.18, 24.13.04, 27.01.06, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi promocyjne, 36 pomoc ﬁnansowa,
zbiórki funduszy i sponsorowanie ﬁnansowe, sponsorowanie
i patronat ﬁnansowy.
(210)
(731)

459541
(220) 2016 07 25
WW BUILDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grybów
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(540) \ V \ V BUILDING POLAND

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 36 informacje ﬁnansowe i wyceny, oceny i wyceny ﬁnansowe, oszacowanie nieruchomości, udzielanie informacji w zakresie wyceny nieruchomości, usługi w zakresie
wyceny ﬁnansowej, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości w celach ﬁskalnych, usługi
wyceny nieruchomości, wyceny ﬁnansowe nieruchomości
dzierżawionych, wyceny ﬁnansowe nieruchomości, wyceny
ﬁnansowe, wyceny handlowe, wyceny i analizy ﬁnansowe,
wyceny towarów, 37 budowlana informacja, budowlane prace wykończeniowe, ciesielstwo, czyszczenie elewacji budynków, modernizacja instalacji, nadzór budowlany - na miejscu,
nadzór budowlany, nadzór nad robotami budowlanymi, prace budowlano-adaptacyjne, prace modernizacyjne, renowacja budynków, usługi budowlane, usługi w zakresie elektryki,
usługi w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, usługi w zakresie instalacji gazowych, usługi w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, usługi w zakresie instalacji, 39 usługi pośrednictwa
transportowego, usługi transportowe i dostawa drogą lądową, usługi transportowe, 42 usługi w zakresie projektowania,
projektowanie budowlane, projektowanie domów, projektowanie konstrukcji, projektowanie krajobrazów, projektowanie wnętrz, 44 ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu,
ogrodnictwo krajobrazowe, ogrodnictwo.
(210) 459652
(220) 2016 07 27
(731) 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540)

(531) 29.01.13, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie efektywnej mobilności w ﬁrmach, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż
hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi ﬁnansowe, leasing ﬁnansowy, 39 wypożyczanie pojazdów, wynajem i dzierżawa
samochodów osobowych i furgonetek, wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli.
(210) 459653
(220) 2016 07 27
(731) 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540)
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biznesowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż
hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi ﬁnansowe, leasing ﬁnansowy, 39 wypożyczanie pojazdów, wynajem i dzierżawa
samochodów osobowych i furgonetek, wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli.
(210) 459654
(220) 2016 07 27
(731) 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 4Mobility

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie efektywnej mobilności w ﬁrmach, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż
hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 usługi ﬁnansowe, leasing ﬁnansowy, 39 wypożyczanie pojazdów, wynajem i dzierżawa
samochodów osobowych i furgonetek, wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli.
(210) 459840
(220) 2016 08 02
(731) Bio-Win Corporation Limited, Port Louis, MU
(540) XENAMIDE
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów,
dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki
do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, preparaty do regulacji wzrostu roślin, karbolineum do ochrony
roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki
grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze,
środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.
(210) 459842
(220) 2016 08 02
(731) Bio-Win Corporation Limited, Port Louis, MU
(540) KOKOON
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów,
dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki
do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor, preparaty do regulacji wzrostu roślin, karbolineum do ochrony
roślin, 5 pestycydy, środki owadobójcze (insektycydy), środki
grzybobójcze (fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze,
środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki
chwastobójcze i do niszczenia robactwa.
(210)
(731)

460130
(220) 2016 08 09
MĄDRY FRANCISZEK KOMERS INTERNATIONAL,
Straszyn
(540) BLACK VODKA
(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie efektywnej mobilności w ﬁrmach, usługi ekspertów w zakresie efektywności
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje
alkoholowe destylowane, wódka.
(210)
(731)

460157
(220) 2016 08 10
KOJRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KOJRA Konsorcjum Ogólnopolskie Jednoczące
Rynek Agencyjny

7

serwacja i naprawa urządzeń oraz instalacji elektrycznych
w budynkach, budowanie sieci światłowodowych, wykopy
w szczególności: mini koparkami, koparkami łańcuchowymi, przewierty pod drogami, przeciski pod drogami, usługi
doradcze w zakresie budowy i rozbudowy sieci i urządzeń
energetycznych, telekomunikacyjnych i systemów komputerowych, 42 usługi projektowe w zakresie budowy i rozbudowy sieci i urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych
i systemów komputerowych, pomiary geodezyjne.
(210) 460707
(220) 2016 08 25
(731) WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN, Warszawa
(540) AGRAFKA

(531)

25.05.03, 25.05.06, 25.05.25, 26.04.01, 26.04.05,
26.11.02, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w sprawach ﬁnansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeń.
(210)
(731)

460221
(220) 2016 08 11
SOVIT JAROSŁAW BUCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) FRUMIX
(510), (511) 1 ekstrakty do stosowania w przemyśle spożywczym (szczególnie w mleczarskim, cukierniczym, piekarskim, lodziarskim, owocowo - warzywnym, koncentratów,
mięsnym), substancje wiążące do przemysłu spożywczego,
emulgatory spożywcze, preparaty przedłużające trwałość
żywności, stabilizatory żywności, preparaty do zmiękczania
mięsa do celów przemysłu spożywczego, 29 ekstrakty mięsne, pektyna do celów spożywczych, białko do celów kulinarnych, lecytyna spożywcza, ekstrakty roślinne na bazie
warzyw do celów spożywczych, ekstrakty roślinne na bazie
owoców do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów spożywczych klasyﬁkowane w klasie 29, 30 aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, przyprawy, preparaty
do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego,
skrobia do celów spożywczych, ekstrakty roślinne do celów
spożywczych, zagęstniki spożywcze, ekstrakty roślinne inne
niż na bazie warzyw czy owoców do celów spożywczych
klasyﬁkowane w klasie 30.
(210)
(731)

460631
(220) 2016 08 23
GEOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik
(540) GEOTEL
(510), (511) 9 światłowody, przewody elektryczne, kable
elektryczne, osprzęt do instalacji elektrycznych wewnętrznych, osprzęt do linii energetycznych napowietrznych i kablowych, urządzenia, rozdzielnie i rozdzielnice elektryczne, stacje elektroenergetyczne, programy komputerowe,
37 usługi w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji oraz
remontów sieci i urządzeń energetycznych, usługi w zakresie
eksploatacji sieci i urządzeń energetycznych, wykonywanie
przyłączy, usługi w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń telekomunikacji, teletechniki i systemów
komputerowych dla potrzeb sieci elektroenergetycznych,
montaż, konserwacja i naprawa urządzeń oraz instalacji elektrycznych i elektronicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, malowanie i naprawa znaków sygnalizacji
poziomej i pionowej, nadzór budowlany, usługi budowlane w zakresie budynków i robót drogowych, montaż, kon-

(531) 27.05.01, 29.01.08, 09.05.09
(510), (511) 18 plecaki, plecaki turystyczne, torby szkolne,
tornistry szkolne, portfele, torby sportowe, 25 odzież, obuwie tekstylne, obuwie sportowe, bluzki, kamizelki, obuwie
plażowe, kombinezony, płaszcze, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, kostiumy kąpielowe, obuwie skórzane, swetry.
(210)
(731)

460708
(220) 2016 08 25
YLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) YLIA

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, skrzynki
na narzędzia, metalowe, puste, rusztowania metalowe, stopy
metali nieszlachetnych, stopy stali, stop łożyskowy, konstrukcje regałów metalowych do składowania produktów, 7 formy wtryskowe, drukarki 3D, 20 regały metalowe, 35 analizy
kosztów, analizy rynkowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: organizowanie wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, 40 obróbka
metali, spawanie, wykrawanie i spawanie laserowe, frezowanie, grawerowanie, gięcie materiałów metalowych, spiekanie
proszków metali, usługi wytwarzania produktów metalowych i produktów z tworzyw sztucznych oraz ich części
metodą wtrysku i drukowania 3D, nakładanie powłok na powierzchnie metalowe i powierzchnie z tworzyw sztucznych,
malowanie proszkowe i malowanie na mokro powierzchni
metalowych i powierzchni z tworzyw sztucznych, obróbka
powierzchniowa metali, obróbka cieplno-chemiczna: azotowanie, nawęglanie, obróbki jarzeniowe, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów,
42 analizy chemiczne, badania w dziedzinie: ﬁzyki, chemii,
biologii, biotechnologii, farmacji, kosmetyki, mechaniki,
metalurgii, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, inżynieria techniczna, projektowanie systemów komputerowych, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, testowanie materiałów, opracowywanie projektów technicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
skanowanie 3D.

8
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(210)
(731)

460842
(220) 2016 08 29
NEXT LEVEL CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) just FAKE!

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.17.04
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki do kąpieli, aromatyczne olejki eteryczne, aromaty do ciast (olejki eteryczne),
aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do perfum,
aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty do żywności
w postaci olejków esencyjnych, aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty spożywcze sporządzone
z olejków eterycznych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne],
olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu,
substancje aromatyczne do zapachów , 34 akcesoria do e-papierosów w szczególności: wkłady, liquidy, ustniki, uchwyty,
ﬁltry do papierosów elektrycznych i elektronicznych, płynne aromaty chemiczne, aromaty do tytoniu, papierosy bez
tytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne, papierosy elektryczne , płyny (liquidy) do wkładów
(kartridży) elektronicznych lub eklektycznych papierosów,
pudełka na papierosy elektroniczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż
olejki eteryczne, waporyzatory dla palaczy, do stosowania
doustnego, waporyzatory do bezdymnych papierosów, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty
i płyny do nich , 35 usługi oferowania w celach sprzedaży
w sklepach detalicznych, hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach internetowych w drodze sprzedaży
wysyłkowej oraz innymi kanałami sprzedaży elektronicznej
z wykorzystaniem technologii informatycznych: papierosów elektronicznych, pudełek na papierosy elektroniczne,
waporyzatorów osobistych i papierosów elektronicznych
oraz aromatów i płynów do nich, środków aromatyzujących
do stosowania w papierosach elektronicznych, innych niż
olejki eteryczne, płynów (liquidów) do wkładów (kartridży)
elektronicznych lub elektrycznych papierosów, akcesoriów
do e-papierosów w szczególności: wkładów, liquidów, ustników, uchwytów, ﬁltrów do papierosów elektrycznych i elektronicznych, płynnych aromatów chemicznych.
(210)
(731)

460981
(220) 2016 09 01
BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) Provocater

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci, emalie do paznokci,
utwardzacze do paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, podkłady do lakierów do paznokci, żel do paznokci, brokat do paznokci,
kremy do paznokci, zmywacze do paznokci, kosmetyki
do paznokci, odżywki do paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, rozjaśniacze do paznokci, preparaty do kuracji
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paznokci, klej do utwardzania paznokci, naklejane ozdoby
do paznokcie, kalkomanie do ozdabiania paznokci, papier
ścierny do paznokci, proszek do polerowania paznokci, kleje
do mocowania sztucznych paznokci, odżywki , kremy i olejki
do skórek wokół paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, sztuczne paznokcie, proszki i powłoki do nadawania
kształtu sztucznym paznokciom, waciki do celów kosmetycznych, 8 pilniki do paznokci, cążki do paznokci, obcinacze
do paznokci, elektryczne i nieelektryczne polerki do paznokci, nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia, przybory do manicure i pedicure, zestawy do manicure, 11 lampy do paznokci, kwarcowe lampy ultraﬁoletowe
do celów kosmetycznych.

(210)
(731)

461285
(220) 2016 09 09
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CLAZICON
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w formie żeli, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty do zębów, 5 Kosmetyki lecznicze, produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, preparaty
mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów medycznych, szczepionki,
surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 Instrumenty
medyczne, Sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku
stomatologicznego, Urządzenia i instrumenty chirurgiczne
do użytku weterynaryjnego.

(210) 461287
(220) 2016 09 09
(731) CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI, Gdynia
(540) Centrum Nauki Experyment
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów dydaktycznych i ich części, eksponaty o charakterze naukowo
- dydaktycznym, eksponaty sterowane komputerowo, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych,
sportowe symulatory treningowe, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, publikacje elektroniczne, 16 publikacje
drukowane, edukacyjne, promocyjne, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały do modelowania, do rysowania, nalepki, foldery, zakładki do książek, bloczki do pisania, plakaty, albumy,
broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, komiksy,
książki, poradniki, 28 gry i zabawki, gry i zabawki edukacyjne,
sprzęt, przyrządy, artykuły sportowe i treningowe, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, doradztwo i informacja
w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów edukacyjnych, konferencji, organizowanie i prowadzenie wystaw edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie przyjęć, koncertów, spektakli, konkursów, loterii, udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego.
(210)
(731)

461317
(220) 2016 09 12
ZABORNY ŁUKASZ TRIA, Gdańsk
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(540) TRIA

(531) 26.03.03, 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe ładowalne, programy
komputerowe nagrane, publikacje elektroniczne, 42 analizy
baz danych, odzyskiwanie danych zapisanych na nośnikach
danych, doradztwo w zakresie informatyki i telekomunikacji,
badania w zakresie informatyki, analizy systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych, zarządzanie
strukturą informacyjną i systemami informatycznymi, administrowanie serwerami, zarządzanie danymi informatycznymi i bazami danych informatycznych, udzielanie pomocy
i wparcia eksperckiego różnym podmiotom w zakresie wyżej
wymienionych usług.
(210)
(731)

9

(210)
(731)

462026
(220) 2016 09 27
ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ ZAKOPANE,
Zakopane
(540) Zespół Regionalny im. Klimka Bachledy
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], nauczanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka [widowiska], spektakle [wystawianie], spektakle na żywo [wystawianie], orkiestry
(usługi).
(210)
(731)

462095
(220) 2016 09 29
HENKELL & CO. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) Ricetta Oryginale MUSIC EDITION TOTINO
ECCELLENTE CHILL OUT & MOJITO

461393
(220) 2016 09 13
SATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Sącz

(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 04.05.03
(510), (511) 25 czapki, kapelusze, berety, kominiarki i inne
nakrycia głowy, daszki do czapek, daszki przeciwsłoneczne
na czoło, chusty, mantyle, turbany, woalki, opaski na głowę, nauszniki, szaliki, rękawiczki, stroje na maskaradę, ubiory wierzchnie, bielizna, ubiory sportowe, stroje plażowe,
obuwie.
(210) 461863
(220) 2016 09 23
(731) FERRO SPÓŁKA AKCYJNA, Skawina
(540) BLAU TECHNIK

(531) 26.01.03, 26.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 6 zawory wodociągowe metalowe, zawory (inne
niż części maszyn) metalowe , 9 elektryczne żelazka, baterie,
akumulatory, 11 elektryczny sprzęt kuchenny służący do gotowania, smażenia i pieczenia, elektryczne suszarki do bielizny, ﬁltry, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, suszarki do włosów i rąk, lamy elektryczne, lodówki i zamrażarki,
podgrzewacze kuchenne, piece elektryczne i gazowe, kotły
do systemów centralnego ogrzewania i do przygotowania
wody użytkowej, głowice termostatyczne do grzejników
c.o., pompy cieplne, grzejniki stalowe centralnego ogrzewania, baterie kranowe, 17 węże ogrodowe, 19 budowlane
materiały niemetalowe, rury niemetalowe drenażowe, proﬁle niemetalowe dla budownictwa, przewody ciśnieniowe
niemetalowe, rury spustowe niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych zawory przewodów
drenażowych.

(531)

02.07.16, 05.07.12, 05.07.22, 08.07.25, 09.05.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki, wina, brandy,
rumy, likiery, koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje
alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, esencje i ekstrakty alkoholowe.
(210)
(731)

462111
(220) 2016 09 29
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ Z serca fabryki Torcik piernikowy
w deserowej czekoladzie Nadzienie owocowe

(531)

02.01.04, 08.01.11, 02.09.01, 11.01.04, 08.01.19, 19.03.03,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
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(210)
(731)

462112
(220) 2016 09 29
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ Z serca fabryki Torcik piernikowy
w deserowej czekoladzie Kakaowo-orzeszkowy

Nr ZT02/2017

oraz rozchodów kasowych, szerzenie informacji ﬁnansowych
poprzez globalne sieci komputerowe oraz sponsorowanie ﬁnansowe sportowych zawodów, wydarzeń, zajęć i gier.
(210)
(731)

462214
(220) 2016 10 03
SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also trading as
Seiko Epson Corporation), Tokio, JP

(540)

(531)

02.01.04, 02.09.01, 08.01.11, 08.01.19, 11.01.04, 19.03.03,
29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki.
(210) 462146
(220) 2016 09 29
(731) NOWACKI MACIEJ INTRA, Swarzędz
(540) Leszek piwo jasne pasteryzowane warzone według
tradycyjnej receptury żninskiej

(531) 19.03.05, 19.03.21, 19.03.25, 19.07.25, 26.01.04, 29.01.15
(510), (511) 2 tusz, butelki z tuszem i kartridże z tuszem
do fotokopiarek, drukarek cyfrowych, drukarek komputerowych, drukarek atramentowych, drukarek atramentowych
wielkoformatowych, drukarek kodów kreskowych oraz wielofunkcyjnych drukarek cyfrowych z funkcją kopiowania i/
lub skanowania i/lub faksowania, butelki z tuszem w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, kartridże z tuszem
w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, tonery i kartridże
z tonerem do fotokopiarek, drukarek cyfrowych, drukarek
komputerowych, drukarek laserowych, drukarek do druków
wielkoformatowych, drukarek kodów kreskowych i drukarek cyfrowych wielofunkcyjnych z funkcją kopiowania i/lub
skanowania i/lub faksowania, tusze drukarskie, butelki wypełnione tuszem, butelki z tuszem do drukarek, koloranty,
pigmenty, farby, lakiery, folie metalowe i metal w proszku dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów.
(210) 462215
(220) 2016 10 03
(731) KOZIŃSKI MARIUSZ, Kraków
(540) R Roomland.pl Znajdź swój kwadrat

(531)

23.01.01, 26.01.02, 27.05.01, 07.01.01, 29.01.15, 24.01.05,
24.01.11, 25.01.05, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 32 piwo.
(210) 462157
(220) 2016 09 30
(731) Visa International Service Association , Foster City, US
(540) Wszędzie tam, dokąd zmierzasz
(510), (511) 36 usługi ﬁnansowe, usługi z zakresu ubezpieczeń, usługi bankowe, usługi dotyczące kart kredytowych,
usługi dotyczące kart debetowych, obsługa kart kredytowych, usługi dotyczące kart obciążeniowych, usługi dotyczące kart przedpłatowych, usługi dotyczące kart inteligentnych, elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe,
elektroniczne transfery funduszy, obsługa płatności, usługi
weryﬁkacji i sprawdzania autentyczności transakcji płatniczych, usługi wymiany środków pieniężnych świadczone
za pomocą kart kredytowych i kart debetowych, usługi wymiany walut, usługi bankowe online, usługi w zakresie regulowania rachunków, usługi dostępu do depozytów oraz usługi
w zakresie bankomatów, usługi w zakresie realizacji czeków

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w internecie, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
publikacji reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie
reklam, publikacja treści reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, 38 elektroniczne tablice ogłoszeń, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, udostępnianie online interaktywnej tablicy ogłoszeń, zapewnienie dostępu
do elektronicznego rynku w sieciach komputerowych, usługi
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w zakresie publikacji ogłoszeń on-line, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, zapewnienie
dostępu do portali w Internecie , 42 tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, udostępnianie
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych,
projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnianie miejsca na serwerach,
wynajmowanie zasobów serwerów sieci komputerowych,
wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, hosting portali
internetowych.
(210) 462281
(220) 2016 10 04
(731) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Skreślamy ale z Bakalem!

(210)
(731)

462495
(220) 2016 10 10
MAVERICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Maverick

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, glinka bentonitowa, pochłaniacze gazów (substancje
aktywne), 2 taśmy antykorozyjne, środki antykorozyjne, środki zapobiegające korozji, oleje przeciwrdzewne, smary przeciwrdzewne, preparaty zabezpieczające przed rdzą, 3 preparaty do usuwania rdzy, 4 smary do broni, 6 folia aluminiowa,
16 papier do pakowania, papier paraﬁnowany, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 20 skrzynie z drewna lub
tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż środków antykorozyjnych
oraz środków przeciw wilgoci, 39 pakowanie i składowanie
towarów, magazynowanie, transport morski.
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.15
(510), (511) 29 bakalie i mieszanki bakalii.
(210)
(731)

462284
(220) 2016 10 04
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA, Płock
(540) mFLOTA
(510), (511) 9 odczytywane przez maszyny karty przenoszące zakodowane informacje, zautomatyzowany sprzęt do odczytywania kart oraz wydobywania danych z kart, kodowane
karty magnetyczne upoważniające do zakupów na kredyt,
karty identyﬁkacyjne, karty zawierające aktywne komponenty i będące nośnikami danych, karty stałego klienta, karty debetowe, karty rabatowe, 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów, usługi
w zakresie prowadzenia i wyceny działalności gospodarczej,
usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyciągów z kont, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa
do pojazdów mechanicznych i za usługi świadczonych przez
stacje benzynowe oraz stacje obsługi pojazdów, reklama radiowa, telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 36 usługi w zakresie obsługi czeków podróżnych,
usługi w zakresie wydawania oraz obsługi kart kredytowych
i debetowych, usługi w zakresie obsługi kart debetowych,
kart identyﬁkacyjnych, kart upoważniających do zakupów,
kart rabatowych, usługi w zakresie rozliczeń ﬁnansowych
transakcji, usługi dotyczące elektronicznego transferu kapitału, dostarczanie informacji o stanie konta i sporządzanie
analiz na temat wszystkich powyższych usług, usługi dotyczące rozliczeń ﬁnansowych, pośrednictwo przy sprzedaży
na kredyt i rozrachunku bezgotówkowego, 37 usługi w zakresie prowadzenia stacji obsługi samochodów w tym konserwacja i naprawa pojazdów, usługi dotyczące smarowania
pojazdów mechanicznych, czyszczenia, polerowania, mycia
i zabezpieczania pojazdów mechanicznych przed korozją,
usługi malowania pojazdów mechanicznych, wulkanizacji
i naprawy przebitych opon.
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462550
(220) 2016 10 11
BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) WSPIERAJMY SĄSIEDZKI BIZNES
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy on-line i w informatycznych sieciach komunikacyjnych (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 ubezpieczeń bankowych, usługi
ubezpieczeniowe kredytów i związane z kartami kredytowymi, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia funduszy
emerytalnych, usługi 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 i sportu, usługi dostarczania gier on-line dostępnych poprzez sieć informatyczną, usługi publikowania
książek, czasopism, materiałów edukacyjno-szkoleniowych,
usługi redagowania i publikowania tekstów innych niż teksty
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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) 462560
(220) 2016 10 24
(731) GORAL PIOTR, Lublin
(540) CarbonTear

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 przyczepy jako pojazdy, przyczepy turystyczne mieszkalne, przyczepy kempingowe, części i akcesoria
do pojazdów lądowych, pojazdy lądowe.
(210) 462577
(220) 2016 10 12
(731) KUCIŃSKI SEBASTIAN, Łódź
(540) URBAN PATROL

(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.16, 27.05.01
(510), (511) 24 produkty tekstylne zawarte w tej klasie, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych na sztuki,
wyroby z mieszanych wyrobów tekstylnych na sztuki, metki tekstylne, tkaniny do zastosowania w produkcji odzieży,
25 odzież, wyroby dziewiarskie zawarte w tej klasie, 35 usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, handel elektroniczny, w tym za pośrednictwem sklepów internetowych,
sprzedaż wysyłkowa i/lub katalogowa, sprzedaż w sklepach
stacjonarnych odzieży, wyrobów dziewiarskich, produktów
tekstylnych, wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów
tekstylnych na sztuki, wyrobów z mieszanych wyrobów
tekstylnych na sztuki, tkanin do zastosowania w produkcji
odzieży, pośrednictwo w działalności handlowej, dostarczanie informacji o towarach, między innymi o odzieży,
wyrobach dziewiarskich za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, sprzedaż
na aukcjach internetowych odzieży, wyrobów dziewiarskich,
prezentowanie odzieży, wyrobów dziewiarskich w sieci Internet w celu sprzedaży, tworzenie i utrzymywanie systemów
obsługi klienta dostępnych przez Internet w celu sprzedaży
odzieży, wyrobów dziewiarskich, udostępnianie i dostarczanie informacji handlowych o odzieży, wyrobach dziewiarskich, między innymi w oparciu o strony internetowe, serwisy internetowe, ogłoszenia, katalogi, publikacje, publikacje
w sieci Internet, publikowanie tekstów reklamowych, między
innymi o odzieży, wyrobach dziewiarskich, marketing reklamowy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,w tym
dostarczanie informacji handlowych w postaci tekstu i obrazu przy pomocy komputera, obsługa transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, zarządzanie w działalności handlowej, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, reklama,
promocja odzieży, wyrobów dziewiarskich i usług sprzedaży
odzieży, wyrobów dziewiarskich na rzecz osób trzecich, między innymi za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych, rozpowszechniania, dostarczania, udostępniania
informacji reklamowych, w tym w sieciach komputerowych,
informacja o wymienionych usługach, wymienione usługi
także w zakresie produktów tekstylnych, wyrobów tekstyl-
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nych i substytuty wyrobów tekstylnych na sztuki, wyrobów
z mieszanych wyrobów tekstylnych na sztuki, tkanin do zastosowania w produkcji odzieży.
(210)
(731)

462664
(220) 2016 10 13
ZAWADZKA BOŻENA HALINA NZOZ CENTRUM
MEDYCZNE VITA MED, Białystok
(540) CENTRUM MEDYCZNE VITA MED

(531)

03.11.01, 03.11.02, 03.11.03, 03.11.24, 03.07.17, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych,
amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne
ze złota, antybiotyki, antyseptyki, chinina do celów medycznych, kleje chirurgiczne, 10 instrumenty medyczne, protezy
w postaci pełnych koron zębowych, protezy w postaci częściowych koron zębowych, artykuły ortopedyczne, bandaże
ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające na stawy,
44 aromaterapia, ﬁzjoterapia, ﬁzjoterapia dziecięca, masaż,
opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, ośrodki zdrowia,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, usługi dentystyczne, usługi medycyny alternatywnej, akupunktura,
hydroterapia, usługi terapeutyczne, usługi medyczne, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, porady w zakresie farmakologii, ortopedia, kardiologia, laryngologia, logopedia, neurologia, neurochirurgia, dietetyka.
(210)
(731)

462708
(220) 2016 10 14
Eduard Gerlach GmbH Chemische Fabrik, Lübbecke,
DE
(540) GERLAVIT
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do oczyszczania, pielęgnacji i kondycjonowania skóry i paznokci, preparaty do pielęgnacji twarzy, ciała, rąk i nóg.
(210)
(731)

462709
(220) 2016 10 14
ECOOVONUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) OVONUM SALUTEM
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
zębów, paznokci, włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, 5 herbata lecznicza, zioła i napoje lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, suplementy diety, substancje dietetyczne dla celów leczniczych,
probiotyki, prebiotyki, suplementy diety jako środki spożywcze bogate w witaminy i składniki mineralne do celów
medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
dodatki odżywcze do celów leczniczych, witaminy, preparaty witaminowe, dietetyczne środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia leczniczego.
(210)
(731)

462717
(220) 2016 10 14
DRYWA TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DRAWEX,
Małkowo
(540) DRAWEX 1993

Nr ZT02/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.04.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 bramy metalowe, konstrukcje metalowe,
szkielety ramowe, łóżka metalowe, okucia do łóżek, meble
metalowe, osprzęt do mebli, paliki namiotowe metalowe,
ogrodzenia metalowe, panele konstrukcyjne metalowe,
20 meble, meble niemetalowe, osprzęt do mebli niemetalowych, przegrody drewniane do mebli, wykończeniowe
elementy plastikowe do mebli, meble biurowe, meble metalowe, meble szkolne, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt
niemetalowy do mebli, taborety, podnóżki, poduszki, regały,
siedzenia niemetalowe, sofy, stoły do masażu, stoły metalowe, stoły warsztatowe, zagłówki, łóżeczka dla niemowląt,
łóżeczka dziecięce, konstrukcje drewniane łóżeczek, kółka
samonastawne do niemowlęcych łóżeczek, osprzęt do niemetalowych łóżeczek, łóżka, łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych, łóżka szpitalne, łóżka wodne nie do celów
leczniczych, materace, materace sprężynowe do łóżek,
wózki meblowe, 42 badania techniczne, opracowania projektów technicznych, stylizacja modeli mebli, wzornictwo
przemysłowe.

(210) 462724
(220) 2016 10 14
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Long 4 Show by Oceanic
(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, mydła, środki do mycia i kąpieli,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne,
produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, kosmetyki do celów leczniczych: kremy, emulsje, maski,
płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze.
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nieprzetworzonych żywic naturalnych, barwników i glazur,
detergentów, folii metalowych i sproszkowanych metali dla
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, materiałów drukowanych, fotograﬁi, materiałów piśmiennych, materiałów klejących i klejów, materiałów dla artystów, pędzli i sprzętu dla
artystów, rolek i wałków do malowania, szablonów do malowania, folii ochronnych z tworzywa sztucznego, ochronnych folii samoprzylepnych, taśm maskujących, wzorników
kolorów, kart kolorów, próbek kolorów, materiałów instruktażowych i szkoleniowych, materiałów z tworzyw sztucznych
do pakowania, materiałów dla budownictwa, odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów tekstylnych, tkanin, zasłon, materiałów do pokrywania podłóg, tapet, usługi marketingowe
i promocyjne, sponsoring promocyjny, usługi konsultacyjne
dotyczące pozyskiwania sponsorów, rozwijanie i koordynacja
projektów wolontariatowych dla obiektów charytatywnych.

(210) 462753
(220) 2016 10 17
(731) MARCINIAK TADEUSZ, Gałków Mały
(540) system anioł stróż
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, reklama, 44 ﬁzjoterapia, hospicja, masaż, opieka
paliatywna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi
telemedyczne, usługi terapeutyczne, wyposażenie sprzętu
medycznego, 45 dotrzymywanie towarzystwa w zakresie
opieki osobistej, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, wypożyczanie alarmów bezpieczeństwa.

(210)
(731)

462754
(220) 2016 10 17
LEGAN PIOTR PRYWATNY GABINET LEKARSKODENTYSTYCZNY, Toruń

(540)
(210) 462745
(220) 2016 10 17
(731) Tikkurila Sverige AB, Sztokholm
(540) ŻYJ PEŁNIĄ BARW
(510), (511) 2 farby, lakiery, pokosty, farby i barwniki do glazurowania, farby podkładowe, minia ołowiana, farby ognioodporne i farby bakteriobójcze, farby ceramiczne, lakiery
do pokrywania brązem i do pozłacania, rozcieńczalniki i zagęszczacze do barwników i farb, środki zabezpieczające przed
korozją i niszczeniem drewna, powłoki do stosowania przy
kryciu papą (farby i barwniki), barwniki, zaprawy farbiarskie,
nieprzetworzone żywice naturalne, folie metalowe i sproszkowany metal dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
farby wapienne koloryzująca, farby do kitów i do gipsu, kit
do ciosów, sykatywy (środki wysuszające) do farb, środki wiążą do barwników, rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, farby
jako powłoki i farby do pokrywania, powłoki, glazury, barwniki do tekstyliów, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi biurowe, usługi handlu elektronicznego oraz usługi
handlowe, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamy i sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz internetowy handel elektroniczny w związku ze sprzedażą następujących towarów w zakresie farb, powłok i traktowania powierzchni, chemikaliów, farb, pokostów, lakierów,
pokryć i powłok, środków antykorozyjnych i zabezpieczających drewno przed psuciem, barwników, zapraw malarskich,

(531) 02.09.10, 18.04.11, 29.01.13
(510), (511) 10 protezy dentystyczne, korony dentystyczne,
mostki dentystyczne, przyrządy i przybory dentystyczne,
implanty [protezy] stosowane w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, implanty protetyczne,
części protetyczne do stomatologii, przyrządy do implantów
protetycznych, protezy i sztuczne implanty, mosty do implantów do celów dentystycznych, koronki zębowe, koronki na zęby, 40 usługi technika dentystycznego, produkcja
koronek dentystycznych na zamówienie, produkcja protez
dentystycznych na zamówienie, produkcja wkładów koronowo-korzeniowych na zamówienie, 44 usługi dentystyczne, stomatologia kosmetyczna, pomoc stomatologiczna,
wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi doradcze dotyczące przyrządów
stomatologicznych, usługi doradcze dotyczące implantów
protetycznych, dopasowywanie protez, usługi kliniki dentystycznej, konsultacje dentystyczne, wprowadzanie implantów protetycznych, wstawianie koronek dentystycznych.
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(210)
(731)

462779
(220) 2016 10 17
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Vitaminum B2 Forte
Suplement diety

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(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)

462841
(220) 2016 10 18
MARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) selﬁe project

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, kosmetyczne maseczki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, preparaty
do mycia, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pomadki
do ust, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, puder
do makijażu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
szampony, toniki kosmetyczne, farby do włosów, 5 farmaceutyczne preparaty, intymne preparaty nawilżające.
(210)
(731)

462869
(220) 2016 10 19
LIGIĘZA TOMASZ EDYTOR DRUKARNIAWYDAWNICTWO, Dzierżoniów
(540) Holograﬁc EFFECT

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.09, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie oﬀsetowe, usługi
drukowania, drukowanie cyfrowe, usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie.
(210)
(731)

463061
(220) 2016 10 24
PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
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(540) DISCO ENERGY DRINK

(531) 27.05.01, 01.01.02, 25.01.19, 26.01.05
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 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 jako napój, mleko orzechowe
jako napoje bezalkoholowe, 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 napojów 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 owoców, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki
do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy jako napój, preparaty do produkcji napojów, napoje
bezalkoholowe z sarsaparilli, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, syrop do lemoniady, syropy do napojów, niesfermentowany moszcz winogron, woda jako napoje,
woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej,
woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej,
woda mineralna jako napoje, woda selcerska, woda sodowa,
woda stołowa.
(210) 463080
(220) 2016 10 24
(731) TUŁA ANNA LAZUR OPTIQUE, Brzeg
(540) LAZUR OPTIQUE
(510), (511) 9 okulary [optyka], okulary antyreﬂeksyjne, okulary dla dzieci, okulary dla rowerzystów, okulary do uprawiania
sportu, okulary korekcyjne, okulary optyczne, okulary przeciwsłoneczne, okulary, soczewki antyreﬂeksyjne, soczewki
korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, szkła kontaktowe,
44 usługi badania wzroku [zakłady optyczne], usługi laserowej korekty wzroku, usługi optyczne.
(210)
(731)

463129
(220) 2016 10 25
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM
SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(540) góry spotkań KARPATY.PL
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(531) 06.01.02, 07.01.09, 07.01.19, 05.01.10, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych),
komputerowe zarządzanie plikami, 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, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graﬁcznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(210) 463146
(220) 2016 10 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) NEPTUN
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy ﬁlmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(210) 463147
(220) 2016 10 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) SAWA
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy ﬁlmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(210) 463148
(220) 2016 10 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) RELAX
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy ﬁlmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(210) 463149
(220) 2016 10 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) PIAST
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy ﬁlmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.

(210) 463150
(220) 2016 10 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) WOLNOŚĆ
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy ﬁlmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
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(210) 463152
(220) 2016 10 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) TATRY
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy ﬁlmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(210) 463153
(220) 2016 10 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) SŁOŃCE
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy ﬁlmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(210) 463154
(220) 2016 10 25
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, HR
(540) AZOLAR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń i chorób ośrodkowego układu nerwowego.
(210)
(731)

463165
(220) 2016 10 26
ARGE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) NORDFIX
(510), (511) 1 preparaty chłodnicze, ciecze chłodzące
do chłodnic samochodowych, mieszanki chemiczne zapobiegające zamarzaniu wody, skoncentrowane dodatki chemiczne do paliw silnikowych, dodatki chemiczne do paliw
silnikowych, dodatki chemiczne do paliwa silnikowego, utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], 3 płyny do spryskiwania i mycia szyb samochodowych, płyny
do spryskiwaczy szyb .
(210) 463167
(220) 2016 10 26
(731) SZELA-ADAMSKA JUSTYNA PRO MUSICA, Chmielnik
(540) Szkoła Muzyki Rozrywkowej Pro Musica
(510), (511) 41 nauczanie muzyki, nauka tańca.
(210) 463168
(220) 2016 10 26
(731) SZELA-ADAMSKA JUSTYNA PRO MUSICA, Chmielnik
(540) pro musica szkoła muzyki rozrywkowej

(531) 27.05.01, 24.17.10
(510), (511) 41 nauczanie muzyki, nauka tańca.
(210)
(731)

463196
(220) 2016 10 27
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU,
Poznań
(540) CIiTT Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 jednorazowe produkty papierowe, kleje
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały ﬁltracyjne z papieru, materiały

16

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

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, notatniki, 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 ba-
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dania 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,
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
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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 towarów 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
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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,
36 doradztwo i pośrednictwo w sprawach pozyskiwania
funduszy, w tym funduszy publicznych i funduszy unijnych,
w szczególności na działalność i badania naukowe i działalność edukacyjną oraz transfer wiedzy, wynalazków, technologii i innowacji, doradztwo w zakresie pozyskiwania ﬁnansowania dla inwestycji, doradztwo i pośrednictwo w zakresie
poszukiwania inwestorów branżowych i ﬁnansowych, pozyskiwanie zewnętrznego ﬁnansowania dla działalności badawczej i naukowej, pozyskiwanie funduszy, w tym funduszy
publicznych, w szczególności funduszy unijnych, na realizację badań, prac badawczo-rozwojowych, projektów rozwojowych, działalność naukową i edukacyjną, poszukiwanie inwestorów branżowych i ﬁnansowych, doradztwo mające
na celu podniesienie poziomu transferu technologii z nauki
do gospodarki, administrowanie i zarządzanie majątkiem,
w tym majątkiem nieruchomym, usługi wynajmu nieruchomości, w szczególności mieszkań, pomieszczeń biurowych
i laboratoriów, 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
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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 indywidualne, 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, reżysero-
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wanie 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 -), 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
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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,
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 badawczorozwojowe, 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 famakologii, 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
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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 analiz 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,
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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
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, 45 doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, obrót prawami własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie
prawami autorskimi, licencjonowanie programów komputerowych, badania i ekspertyzy prawne, usługi w zakresie porad prawnych dla ludności, reprezentowanie innych podmiotów przed sądami i instytucjami, usługi prawnicze.
(210) 463208
(220) 2016 10 27
(731) JOYFOOD K. LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) EXOTIC Zdrowe Pola

(531) 05.01.06, 05.01.16, 27.05.01
(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,
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batony wysokobiałkowe, desery wysokobiałkowe, desery
niskokaloryczne, chrupki zbożowe, ciasteczka w proszku, dodatki smakowe i przyprawy, mieszanki mąki.
(210)
(731)

463214
(220) 2016 10 27
ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Amara

(531) 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne, środki
sanitarne do celów medycznych, suplementy diety.
(210)
(731)

463215
(220) 2016 10 27
CZOP KRZYSZTOF, KUBICKI OSKAR ŚRÓDMIEŚCIE
SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) SERIO

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(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) 463217
(220) 2016 10 27
(731) MAŁGORZATA WSZAŁKOWSKA PHU RUCOLA, Ustka
(540) Verde RUCOLA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 29 zupy, potrawy rybne, galaretki jadalne, produkty z jaj zawarte w tej klasie, produkty z homarów, krewetek, owoców morza, sałatki warzywne, warzywa gotowane,
mięso i żywność przygotowana z mięs, 41 nocne kluby, organizowanie przyjęć, organizowanie zabaw, dyskoteki, rozrywka, rekreacja, organizowanie konferencji, usługi w zakresie
gier, w tym usługi salonów gier, usługi klubowe, 43 usługi
barowe, gastronomiczne, domy turystyczne, hotele, kawiarnie, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, restauracje, restauracje samoobsługowe,
snack - bary, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy.
(210)
(731)

463220
(220) 2016 10 27
FRENZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) preemium.pl
(510), (511) 18 torebki, portmonetki, portfele, 25 odzież,
odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki,
usługi w zakresie sportu, rozrywka on-line, usługi w zakresie
działalności kulturalnej, organizowanie wystaw, wydarzeń
kulturalnych oraz koncertów, usługi związane z organizacją
koncertów, imprez, targów i wystaw, informacje o imprezach
internetowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, zajęcia sportowe
i kulturalne, w tym organizowanie i przeprowadzanie imprez
sportowych, organizowanie imprez, zawodów i turniejów
sportowych, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, obsługa publikacji elektronicznych online, produkcja ﬁlmowa, telewizyjna i wideo, studia ﬁlmowe,
usługi studia nagrań, telewizyjne i radiowe programy rozrywkowe, montaż programów telewizyjnych i radiowych, dystrybucja i rozpowszechnianie ﬁlmów, nagrań wideo i nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, szkolenia zawodników sportowych, usługi klubów sportowych.
(210)
(731)

463469
(220) 2016 11 03
TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) T TORUS

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajem zakwaterowania, wycena
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, administrowane nieruchomości, dzierżawa majątku
nieruchomego, administrowanie majątkiem nieruchomym,
pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym, wycena
majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe,
budownictwo budynków biurowych, budownictwo centrów
handlowych, budowa i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie budowlane, projektowanie
dekoracji wnętrz.
(210)
(731)

463471
(220) 2016 11 03
TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) T TORUS

(531) 26.04.01, 26.11.25, 26.04.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajem zakwaterowania, wycena
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nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, administrowane nieruchomości, dzierżawa majątku
nieruchomego, administrowanie majątkiem nieruchomym,
pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym, wycena
majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe,
budownictwo budynków biurowych, budownictwo centrów
handlowych, budowa i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie budowlane, projektowanie
dekoracji wnętrz.
(210)
(731)

463473
(220) 2016 11 03
TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) T TORUS

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.25, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajem zakwaterowania, wycena
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, administrowane nieruchomości, dzierżawa majątku
nieruchomego, administrowanie majątkiem nieruchomym,
pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym, wycena
majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe,
budownictwo budynków biurowych, budownictwo centrów
handlowych, budowa i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie budowlane, projektowanie
dekoracji wnętrz.
(210)
(731)

463474
(220) 2016 11 03
TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) T TORUS

(531)

27.05.01, 26.04.02, 26.04.01, 26.11.25, 26.04.07, 26.04.18,
26.13.25
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajem zakwaterowania, wycena
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, administrowane nieruchomości, dzierżawa majątku
nieruchomego, administrowanie majątkiem nieruchomym,
pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym, wycena
majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe,
budownictwo budynków biurowych, budownictwo centrów
handlowych, budowa i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie budowlane, projektowanie
dekoracji wnętrz.
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(210)
(731)

463481
(220) 2016 11 03
TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) T TORUS

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.13.25, 26.13.99, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajem zakwaterowania wycena
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, administrowane nieruchomości, dzierżawa majątku
nieruchomego, administrowanie majątkiem nieruchomym,
pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym, wycena
majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe,
budownictwo budynków biurowych, budownictwo centrów
handlowych, budowa i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie budowlane, projektowanie
dekoracji wnętrz.
(210)
(731)

463483
(220) 2016 11 03
TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) T TORUS

26.04.01, 26.04.18, 26.13.25, 26.13.99, 26.11.25, 26.04.02,
27.05.01
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajem zakwaterowania wycena
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, administrowane nieruchomości, dzierżawa majątku
nieruchomego, administrowanie majątkiem nieruchomym,
pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym, wycena
majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe,
budownictwo budynków biurowych, budownictwo centrów
handlowych, budowa i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie budowlane, projektowanie
dekoracji wnętrz.
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(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.13.25, 26.13.99, 26.11.25
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni biurowych jako nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajem zakwaterowania, wycena
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, agencje nieruchomości, administrowane nieruchomości, dzierżawa majątku
nieruchomego, administrowanie majątkiem nieruchomym,
pośrednictwo w obrocie majątkiem nieruchomym, wycena
majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
mieszkaniowe (nieruchomości), organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe,
budownictwo budynków biurowych, budownictwo centrów
handlowych, budowa i naprawa magazynów, 42 projektowanie budynków, projektowanie budowlane, projektowanie
dekoracji wnętrz.
(210) 463573
(220) 2016 11 07
(731) WALCZAK BARTOSZ, Gniezno
(540) HAWA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 4 benzyna, benzyna ciężka węglowa, benzyna
lekka, brykiety drzewne, brykiety materiałów palnych, brykiety węglowe, brykiety z torfu, olej napędowy, dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, gaz olejowy, paliwa mineralne,
nafta, oleje napędowe, paliwo, paliwo gazowe, paliwo na bazie alkoholu, paliwo silnikowe, paliwo zgazowane (mieszanki), olej rzepakowy do celów przemysłowych, 37 czyszczenie
pojazdów, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, mycie pojazdów, mycie samochodów, obsługa i naprawa samochodów, obsługa i naprawa samolotów, obsługa
pojazdów, polerowanie pojazdów, usługi stacji obsługi samochodów [tankowanie i obsługa] , 39 transport samochodowy, prowadzenie parkingów.

(531)

(210)
(731)

463484
(220) 2016 11 03
TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) T

(210) 463747
(220) 2016 11 10
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Zaścianki
(540) bąbel

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 01.15.21, 01.15.11, 08.01.18
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze,
lody spożywcze, lody spożywcze w proszku (środki wiążące do lodów), 35 usługi agencji importowo - eksportowej,
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz ﬁrm krajowych
i zagranicznych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowniach, sklepach i na stronie internetowej
wyspecjalizowanej w sprzedaży lodów, deserów lodowych,
polew do deserów, mrożonek, waﬂi do lodów i deserów,
opakowań jednorazowych, wyposażenia do lodziarni, usługi marketingowe, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja i obsługa wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych,
43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw
i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, lodziarniach
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i restauracjach, przygotowanie dań na zamówienie oraz
ich dostawa - katering, obsługa imprez promocyjnych, okolicznościowych, plenerowych, przyjęć, bankietów, zabaw,
balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu
w żywność i napoje.

23

(540) FLIS Happy Max Crispy hazelnut cheese wafer

(210) 463778
(220) 2016 11 10
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Max Crispy milk choco wafer

(531)

27.05.01, 29.01.15, 24.09.02, 24.09.09, 05.07.02, 05.07.06,
08.01.11, 08.03.01, 08.03.08
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, waﬂe, rurki waﬂowe, ciastka.
(210)
(731)
(531)

29.01.15, 27.05.01, 05.07.02, 08.03.01, 08.01.11, 08.01.19,
24.09.02, 24.09.09
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, waﬂe, rurki waﬂowe, ciastka.
(210) 463781
(220) 2016 11 10
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Max Crispy strawberry yoghurt wafer

463787
(220) 2016 11 10
LINGUA NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LINGUA NOVA OGÓLNOPOLSKA GRUPA JĘZYKOWA
Rok założenia 1991

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.01, 02.01.03
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, tłumaczenia
językowe.
(210)
(731)

463796
(220) 2016 11 10
MJM COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) bee 2

(531)

29.01.15, 27.05.01, 05.07.02, 05.07.08, 08.01.11, 08.03.01,
24.09.02, 24.09.09
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, waﬂe, rurki waﬂowe, ciastka.
(210) 463782
(220) 2016 11 10
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Max Crispy milk hazelnut wafer

(531) 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 podróżne torby na ubranie, plecaki, plecaki turystyczne, torby plażowe, siatki na zakupy, 24 ręczniki
tekstylne, ręczniki do twarzy tekstylne, ścierki do osuszania
szkła, 25 bandany na szyję, chusty, fulardy.
(210)
(731)

463850
(220) 2016 11 14
TACO TACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) Taco Taco

(531)

29.01.15, 27.05.01, 05.07.02, 05.07.06, 08.01.11, 08.03.01,
24.09.02, 24.09.09
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, waﬂe, rurki waﬂowe, ciastka.
(210)
(731)

463783
(220) 2016 11 10
ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów

(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.07.17
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary,
bary przekąskowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, kafeterie [bufety], obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywa-

24

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz,
puby, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi kateringowe, usługi mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi restauracji fast-food,
usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi świadczone przez bary bistro,
usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie
dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków,
usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie kantyn,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
pubów, usługi w zakresie restauracji [brasserie], zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach.
(210)
(731)

463851
(220) 2016 11 14
FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PAPAYASEPT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
mydła, olejki do celów kosmetycznych, pomady do celów
kosmetycznych, preparaty do kąpieli nielecznicze, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, szampony, środki toaletowe, zestawy kosmetyków, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne,
środki odkażające, antyseptyki, środki sanitarne do celów
medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, dezynfekcyjne środki do celów higienicznych, preparaty farmaceutyczne, oleje lecznicze, leki dla ludzi, leki pomocnicze (wspierające) do celów medycznych, maści do celów
farmaceutycznych, mazidła, oczyszczające środki, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry.
(210) 463858
(220) 2016 11 14
(731) LINK4 TU SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LINK4
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mażeryjne, pasztety, jaja, ﬂaki, krokiety, wyroby wędliniarskie,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, produkty mleczne, oleje jadalne,
tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, grzyby suszone,
koncentraty, owoce i warzywa przetworzone puszkowane,
kompoty, konserwy mięsne, krokiety, ryby, potrawy z mięsa,
placki ziemniaczane, sery, sałatki warzywne i owocowe, wyroby garmażeryjne, dania gotowe do spożycia z mięsa i ryb,
dżemy, grzyby konserwowane, przetwory warzywne, przetwory mięsne, ekstrakty mięsne, jaja, mleko, wyroby z mleka,
galaretki jadalne, konﬁtury, przeciery owocowe i warzywne,
przetwory owocowe i warzywne, dania gotowe do spożycia
z mięs i ryb, 30 ryż, mąka, cukier, bułki, chleb, pieczywo, ciasta,
ciastka, lody, makarony, produkty mączne, mięso w cieście,
naleśniki, paszteciki, pieczywo, pierożki, placki, przyprawy,
słodycze, wyroby cukiernicze, galaretki owocowe, herbatniki,
lody, sorbety, pierniki, wyroby czekoladowe, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, sosy do sałatek, cukierki, desery lodowe, makarony,
kawa, herbata, kakao, ketchup, majonezy, miód, musztarda,
paszteciki, suchary, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna, świeże owoce i warzywa, nasiona, 32 piwo, wody mineralne, wody gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, soki, syropy owocowe, preparaty do produkcji napojów,
33 nalewki, wina, 35 prowadzenie usług w zakresie badania
rynku, informacji handlowej, organizacji targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi agencji reklamowych i agencji prowadzenia reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zbieranie w jednym
miejscu z korzyścią dla innych różnorodnych towarów, umożliwiając klientom oglądanie tych towarów dogodny sposób
i ich nabywanie w specjalistycznym sklepie i/lub hurtowni
również za pośrednictwem Internetu, towarów wymienionych powyżej w klasach: 29, 30, 31, 32, 33.
(210)
(731)

463868
(220) 2016 11 14
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA EssentioLiver Suplement diety

(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi ﬁnansowe, usługi ubezpieczeniowe,
usługi ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim przez
Internet, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych i ﬁnansowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo
ubezpieczeniowe.

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(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.

(210)
(731)

(210)
(731)

463866
(220) 2016 11 14
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA
ROLNICZEGO W MODLISZEWICACH, Modliszewice
(540) Świętokrzyska Kuźnia Smaków

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, wyroby wędliniarskie, podroby drobiowe, drób wędzony,
drób pieczony, polędwice, szynki, kiełbasy, kiszki, golonki,
parówki, kabanosy, wędliny w postaci mielonki, wyroby gar-

463893
(220) 2016 11 14
LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) LINK4

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi ﬁnansowe, usługi ubezpieczeniowe,
usługi ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim przez
Internet, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych i ﬁnansowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo
ubezpieczeniowe.
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(210)
(731)

463923
(220) 2016 11 15
EPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ,
Wrocław
(540) EPI Plus

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie prowadzenia supermarketów sprzedających następujące towary: kosmetyki, środki
do mycia zębów, środki do prania, radia, telewizory, komputery, magnetowidy, kamery video, baterie galwaniczne,
aparaty oświetleniowe, urządzenia klimatyzacyjne, armatura
sanitarna, chłodziarki, pralki, zmywarki do naczyń, pojazdy samochodowe, rowery, motocykle, zegary, wyroby jubilerskie,
artykuły papiernicze, artykuły biurowe, gazety, czasopisma,
książki, materiały budowlane niemetalowe, glazura, terakota, parkiety, okna i drzwi drewniane i z tworzyw sztucznych,
meble pokojowe, meble biurowe, meble kuchenne, lustra,
meble łazienkowe, ubrania, obuwie, nakrycia głowy, buty
wizytowe, buty sportowe, wykładziny podłogowe, dywany,
ryby, drób, dziczyzna w stanie surowym i przetworzonym,
mięso przetwory mięsne, konserwy mięsne, garmażeryjne dania gotowe i półgotowe, jaja, mleko i jego przetwory,
jogurty, keﬁry, masło, margaryny, oleje jadalne, owoce i warzywa konserwowane, galaretki owocowe, konﬁtury, dżemy,
chipsy ziemniaczane, chipsy kukurydziane, ketchupy, kawa,
kakao, czekolada, herbata, cukier, ryż, mąka, kasze, pieczywo, słodycze, lody, wyroby cukiernicze, sól, musztarda, ocet,
świeże owoce, jarzyny, warzywa, ziemniaki, kwiaty, piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne, wody gazowane, soki
owocowe, wódki, brandy, likiery, wina, spirytus, papierosy,
cygara, zapałki, usługi w zakresie degustacji i promocji towarów w supermarketach.
(210)
(731)

463925
(220) 2016 11 15
TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) player

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, ﬁlmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i ﬁlmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy ﬁlmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, D/D, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry komputerowe, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu ﬁlmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowa-
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nym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), programy
komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci
skompresowanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia
do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów,
dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery
i urządzenia towarzyszące, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 16 druki akcydensowe,
kalendarze, foldery, prospekty, aﬁsze, plakaty, fotograﬁe, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury,
poradniki, ulotki bloczki do pisania, bloczki listowe, formularze, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki, papier do pisania, papier do pakowania, papier w arkuszach, pudełka i pudła z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty,
zeszyty, etykiety papierowe, kartki wykonane z papieru lub
kartonu, kartoniki, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, długopisy, linijki,
ołówki, taśmy samoprzylepne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i sprzęt sportowy ujęte w tej klasie, karty do gry, 35 usługi w zakresie
reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, usługi produkcji audycji
i ﬁlmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu,
usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi impresaryjne w działalności artystycznej, usługi badania opinii
publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków,
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni
wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, ﬁlmów,
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i ﬁlmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy ﬁlmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych,
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu ﬁlmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników
sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych
i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających
zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających
dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli,
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wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki,
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki,
długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, ﬂagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria
skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki,
latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery,
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki,
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale,
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki,
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów
internetowych www, dostarczanie dostępu do stron MP3
i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, ﬁlmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych
serwerów i portali internetowych, prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych i portali internetowych, usługi serwisu
internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi
polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji,
danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu,
usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, dostarczanie interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych
do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych,
udostępnianie komunikatorów internetowych, usługi transmisyjne w sieci www. portale do współdzielenia materiałów
wideo, usługi łączności elektronicznej. przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line forów, czat-roomów, dzienników, blogów oraz
serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami. transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały
wideo, ﬁlmy, obrazki, obrazy, teksty, fotograﬁe, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści audio oraz informacje
za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych
i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line
dla użytkowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych
treści multimedialnych. zapewnianie cyfrowej dystrybucji
audycji audio i wideo za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej. udostępnianie portalu z treściami wideo
do wspólnego korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne zawarte w tej klasie, usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja o telekomunikacji,
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wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie
dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej, transmisja przez telewizję kablową, usługi poczty głosowej, usług telefoniczne,
zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnej, zbieranie rozpowszechnianie informacji i wiadomości, usługi emisji
sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, ﬁlmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu,
obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego odbiorcy
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta,
usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem. usługi przekazu obrazu i dźwięku łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej
automatycznej selekcji programów które mają być zapisywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie
dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny. udzielanie
informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, urządzeń
do kodowania dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, 41 usługi rozrywki
i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja ﬁlmów dokumentalnych
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, organizowanie koncertów, pokazów, imprez rozrywkowych, widowisk
teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi
technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i ﬁlmowej:
prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami,
zdjęciami, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udo-
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stępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych
treści tekstowych, graﬁcznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, publikacje elektroniczne
książek, ﬁlmów i periodyków, fotoreportaże, dostarczanie
rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowych
i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on-line, ﬁlmów, muzyki oraz programów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych,
obsługa gier prowadzonych w systemie on-line, za pomocą
sieci komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych,
usługi elektronicznych zbiorów bibliotecznych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, ﬁlmy, rysunki, obrazy, tekst, fotograﬁe, gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio i związane
z nimi informacje przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo,
dźwiękowych i multimedialnych, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie,
wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów lub informacji za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacyjnych
oraz pisanie błoga, usługi udostępniania czasu dostępu
do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie serwerów i portali
internetowych, projektowania i tworzenia baz danych oraz
dostarczania treści i danych do baz danych, projektowanie
i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych
i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów internetowych i stron internetowych osób trzecich oraz tekstów, informacji, danych, plików
elektronicznych lub innych treści zawierających obrazy, graﬁkę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne osób trzecich,
prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów,
informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających
obrazy, graﬁkę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz
osób trzecich, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo
- wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapewniania
dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie, pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję strumieniową, przeglądanie, podgląd, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie,
współdzielenie, manipulowanie, 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, zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania
umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych i komentarzy wśród użytkowników, zapewnienie dostępu
do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych, hosting
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treści multimedialnych dla osób trzecich, utrzymywanie
na serwerze multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych na rzecz osób trzecich.
(210) 463942
(220) 2016 11 16
(731) KOŁODZIEJ MACIEJ MMK, Poznań
(540) TRIGAR
(510), (511) 35 usługi prowadzenia salonów, sklepów i hurtowni tradycyjnych, wysyłkowych oraz za pośrednictwem
Internetu, dla towarów: komputery, komputery przenośne,
drukarki do komputerów, pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia do przetwarzania
informacji, nadajniki sygnałów elektronicznych, przenośna
aparatura do radiokomunikacji, przenośne urządzenia komunikacyjne: nadajniki-odbiorniki radiowe i telefony bezprzewodowe, nagrane płyty CD-ROM i kartridże zawierające dane map cyfrowych i oprogramowanie ułatwiające
korzystanie z odbiorników nawigacyjnych opartych na systemie nawigacji GPS, futerały ochronne na urządzenia GPS,
elektroniczne urządzenia dla zwierząt domowych: systemy
GPS do lokalizowania zwierząt domowych, składające się
z odbiornika GPS oraz nadajnika zakładanego zwierzęciu
i nadającego sygnały do odbiornika właściciela, elektroniczne urządzenia do monitorowania ćwiczeń, elektroniczne
urządzenia do monitorowania ćwiczeń, zawierające odbiorniki GPS i wskaźniki rytmu serca, przyrządy do rejestrowania
czasu, przyrządy do rejestrowania odległości, sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia do zdalnego
sterowania, urządzenia nawigacyjne, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, urządzenia lokalizacyjne, anteny, baterie
elektryczne, dalmierze, kompasy, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, oprogramowanie komputerowe, programy
gier komputerowych, krokomierze, prędkościomierze do pojazdów, odbiorniki audio i wideo, urządzenia telewizyjne,
osobiste urządzenia stereofoniczne, odtwarzacze płyt DVD,
odtwarzacze płyt kompaktowych, sprzęt radiotelefoniczny,
telefony przenośne, słuchawki na uszy, usługi pośrednictwa
handlowego i fachowego doradztwa handlowego, celem
udogodnienia rozeznania, wyboru z katalogów handlowych i umożliwienia klientom zakupu za pomocą wszelkich
dostępnych sposobów zamówień, towarów: komputery,
komputery przenośne, drukarki do komputerów, pamięci
komputerowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia do przetwarzania informacji, nadajniki sygnałów
elektronicznych, przenośna aparatura do radiokomunikacji,
przyrządy do rejestrowania czasu, przyrządy do rejestrowania odległości, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia nawigacyjne, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów,
urządzenia lokalizacyjne, anteny, baterie elektryczne, dalmierze, kompasy, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
oprogramowanie komputerowe, programy gier komputerowych, krokomierze, prędkościomierze do pojazdów, odbiorniki audio i wideo, urządzenia telewizyjne, osobiste urządzenia stereofoniczne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze
płyt kompaktowych, sprzęt radiotelefoniczny, telefony przenośne, słuchawki na uszy, nagrane płyty CD-ROM i kartridże
zawierające dane map cyfrowych i oprogramowanie ułatwiające korzystanie z odbiorników nawigacyjnych opartych
na systemie nawigacji GPS, futerały ochronne na urządzenia
GPS, elektroniczne urządzenia dla zwierząt domowych: systemy GPS do lokalizowania zwierząt domowych, składające
się z odbiornika GPS oraz nadajnika zakładanego zwierzęciu i nadającego sygnały do odbiornika właściciela, elektroniczne urządzenia do monitorowania ćwiczeń, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, aktualizacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
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marketing, wynajmowanie nośników i powierzchni reklamowych, aktualizacja materiałów reklamowych, tworzenie
reklam i tekstów sponsorowanych, usługi przedstawicielstw
handlowych na rzecz osób trzecich, w zakresie towarów
wymienionych w wykazie, usługi świadczone przez agencje
importowo-eksportowe, 37 usługi związane z montażem
i serwisowaniem urządzeń elektronicznych, usługi związane z montażem i serwisowaniem systemów monitorowania
pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS, usługi w zakresie dotyczące instalowania, konserwacji i napraw komputerów, usługi dotyczące instalowania, konserwacji i napraw
urządzeń do nawigacji satelitarnej, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie: kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie imprez
okolicznościowych oraz sportowych.

Nr ZT02/2017

(540) MYKODERMINA

(531) 26.03.01, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne.
(210)
(731)

463999
(220) 2016 11 17
LISOWSKA MARIA EWA LABORATORIUM
FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNE PAMPA,
Piaseczno
(540) PUDRODERM

(210)
(731)

463950
(220) 2016 11 16
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mruczek

(531) 26.03.01, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne.

(531) 03.06.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 produkty spożywcze dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt domowych, ciastka
dla zwierząt domowych, artykuły spożywcze dla zwierząt
domowych na bazie mleka, jadalne produkty do żucia dla
zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, kostek, pałeczek, kości, karma w puszkach i saszetkach dla zwierząt domowych.
(210)
(731)

463992
(220) 2016 11 17
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) BIELENDA TOTAL LOOK MAKE-UP
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do demakijażu.
(210) 463997
(220) 2016 11 17
(731) WOLIŃSKA JOANNA PHARMA, Bydgoszcz
(540) APTEKA DLA SERCA Rok założenia 2014

(531) 02.09.01, 05.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
44 porady w zakresie farmakologii.
(210)
(731)

463998
(220) 2016 11 17
LISOWSKA MARIA EWA LABORATORIUM
FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNE PAMPA,
Piaseczno

(210)
(731)

464000
(220) 2016 11 17
LISOWSKA MARIA EWA LABORATORIUM
FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNE PAMPA,
Piaseczno
(540) Arnimax
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.
(210)
(731)

464001
(220) 2016 11 17
WOLIŃSKI TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO ELTAX,
Bydgoszcz
(540) ELTAX Rok. zał. 1981

(531) 26.03.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 rozdzielnice elektryczne, złącza i złączki elektryczne, instalacje i sieci elektryczne oraz elektroenergetyczne, pulpity, szafy, tablice i rozgałęźniki dla celów elektrycznych i elektroenergetycznych, skrzynki złączowe dla celów
elektrycznych i elektroenergetycznych, 36 prowadzenie
agencji pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
nieruchomości, ﬁnansowe wyceny nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni
mieszkalnych, biurowych, sklepowych i usługowych oraz
zarządzanie nimi, doradztwo dotyczące obrotu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, 37 wykonywanie,
instalowanie i naprawa instalacji elektrycznych, sieci elektroenergetycznych oraz rozdzielnic elektrycznych i elektroenergetycznych, budowa przepustów kanalizacyjnych,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektroenergetycznych,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i energetycznych, w tym: linii energetycznych niskiego napięcia,
średniego napięcia, linii kablowych niskiego napięcia, in-
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stalacji elektrycznych, stacji transformatorowych, instalacji
odgromowych, sygnalizacji świetlnych, instalacje telekomunikacyjne, w tym: kable doziemne, instalacje abonenckie
i sieci telekomunikacyjne wewnątrz oraz zewnątrz obiektów,
nadzór robót elektrycznych i elektroenergetycznych, pomiary elektryczne, regeneracja silników zużytych lub częściowo
uszkodzonych, remonty maszyn elektrycznych.
(210)
(731)

464004
(220) 2016 11 17
GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Głubczyce
(540) maximus

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 podgrzewacze wody, zasobniki ciepła, zbiorniki ciśnieniowe wody, bojlery, wymienniki ciśnieniowe
wody.
(210)
(731)

464074
(220) 2016 11 18
TORZEWSKA-SZLENDAK IWONA IS
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, Konstantynów
Łódzki
(540) naris

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 wyroby pończosznicze, rajstopy, pończochy,
skarpetki.
(210)
(731)

464076
(220) 2016 11 18
STYX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CLUB Wesele

(531) 05.07.02, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi w zakresie organizowania koncertów muzycznych, usługi związane z rozrywką,
w tym organizowanie imprez rozrywkowych i informacja
o nich, usługi związane z organizacją przyjęć, w tym planowanie przebiegu przyjęcia, organizowanie spektakli, w tym
usługi impresariów, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, 43 usługi gastronomiczne, usługi barowe, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa
do klienta.
(210)
(731)

464077
(220) 2016 11 18
KOTALA KRZYSZTOF 8+8 CONCEPT STUDIO,
Warszawa

29

(540)

(531) 26.04.07, 26.04.11, 29.01.13
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, generatory elektryczności, generatory prądu, maszyny do wytwarzania prądu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu
wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i wentylatory,generatory prądu, prądnice, roboty, silniki, układy napędowe i części maszyn, urządzenia do przenoszenia i transportu, 12 pojazdy i środki transportu.
(210)
(731)

464082
(220) 2016 11 18
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LC Lucca Cipriano supreme man
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, wody perfumowane,
dezodoranty.
(210)
(731)

464084
(220) 2016 11 18
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) orito
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe.
(210)
(731)

464087
(220) 2016 11 18
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) charlene
(510), (511) 4 świece, knoty do świec.
(210)
(731)

464093
(220) 2016 11 18
MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) GÓRNOŚLĄSKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII
CHORZÓW Usg

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie].
(210) 464097
(220) 2016 11 19
(731) STRĄCZYŃSKI RAFAŁ RAFCARS, Olsztyn
(540) Ff

30
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(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tkaniny polipropylenowe, geowłókniny, geotkaniny, agrowłókniny, agrotkaniny.
(210) 464104
(220) 2016 11 21
(731) ARGO SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) MINTRA
(510), (511) 16 notatniki, notesy, kołonotesy, aﬁsze, plakaty, albumy do wklejania, zeszyty do pisania lub rysowania,
okładki, obwoluty, indeksy, skorowidze, materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu, oprawy książek, papier, podręczniki, 21 kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
kosze na papier, kosze na śmieci, cedzaki, cedzaki do użytku
domowego, doniczki na kwiaty, konewki, miednice, miseczki, naczynia na napoje, pojemniki do użytku domowego lub
kuchennego, pojemniki kuchenne, półmiski, tace, przybory do użytku w gospodarstwie domowym, spodeczki, tace
do użytku domowego, tace papierowe, talerze, talerze jednorazowego użytku, zastawa stołowa.
(210) 464164
(220) 2016 11 22
(731) NEJMAN PIOTR SEBASTIAN, Błonie
(540) PSYgarnij
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne,
44 ﬁzjoterapia.
(210)
(731)

464167
(220) 2016 11 22
TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów
(540) tygryski
(510), (511) 29 suszone owoce, skórki owocowe, chipsy owocowe, bakalie, suszone owoce z krajów tropikalnych, płatki
ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 chrupki, kukurydziane, płatki kukurydziane, płatki śniadaniowe, płatki owsiane,
biszkopty, precle, chipsy, chrupki gryczane, chrupki jaglane, przekąski zbożowe, produkty ze zboża, słone produkty
ze zboża ( paluszki ), batoniki musli, przekąski ryżowe, waﬂe
ryżowe, krakersy, rogaliki, produkty na bazie kukurydzy.
(210)
(731)

464170
(220) 2016 11 22
TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kunów
(540) Tygryski

(531) 03.01.04, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 suszone owoce, skórki owocowe, chipsy
owocowe, bakalie, suszone owoce z krajów tropikalnych,
płatki ziemniaczane, chrupki ziemniaczane , 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane, płatki śniadaniowe, płatki
owsiane, biszkopty, precle, chipsy, chrupki gryczane, chrupki
jaglane, przekąski zbożowe, produkty ze zboża, słone produkty ze zboża (paluszki), batoniki musli, przekąski ryżowe, waﬂe
ryżowe, krakersy, rogaliki, produkty na bazie kukurydzy.
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(210)
(731)

464180
(220) 2016 11 22
SPIŻ ARKADIUSZ MINI BROWAR I RESTAURACJA SPIŻ,
Wrocław
(540) SPIŻOWI MOCNI
(510), (511) 32 piwo, produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, woda stołowa, woda mineralna, woda gazowana
i niegazowana, napoje energetyzujące nie do celów leczniczych, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje
na bazie owoców lub warzyw, sorbety w postaci napojów,
soki, soki owocowe, soki warzywne, nektary owocowe, nektary warzywne, koncentraty i syropy owocowe, koktajle bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, preparaty do produkcji
napojów bezalkoholowych, koncentraty i syropy do sporządzania napojów bezalkoholowych , 35 usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej piwa, produktów piwowarskich,
napojów bezalkoholowych, wody stołowej, wody mineralnej, wody gazowanej i niegazowanej, napojów energetyzujących nie do celów leczniczych, napojów izotonicznych,
napojów orzeźwiających, napojów na bazie owoców lub warzyw, sorbetów w postaci napojów, soków, soków owocowych, soków warzywnych, nektarów owocowych, nektarów
warzywnych, koncentratów i syropów owocowych, koktajli
bezalkoholowych, aperitifów bezalkoholowych, preparatów
do produkcji napojów bezalkoholowych, koncentratów i syropów do sporządzania napojów bezalkoholowych, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi organizowania imprez, targów, pokazów i wystaw w celach handlowych,
reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, badanie rynku i opinii publicznej, usługi zarządzania i administrowania działalnością
gospodarczą, 41 usługi w zakresie rekreacji i rozrywki, usługi
klubowe, usługi klubów nocnych, klubów muzycznych, klubów ﬁlmowych, usługi w zakresie karaoke, salony gier automatycznych, usługi organizowania i prowadzenia imprez
rozrywkowych, artystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych,
usługi organizowania i prowadzenia koncertów, spektakli, festiwali, widowisk muzycznych, zabaw, dancingów, dyskotek
i pokazów ﬁlmowych, usługi organizowania loterii, konkursów rozrywkowych, usługi informacji o imprezach rozrywkowych, artystycznych i kulturalnych, koncertach, spektaklach,
festiwalach, widowiskach muzycznych, zabawach, dancingach, dyskotekach i pokazach ﬁlmowych, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, artystyczne, rekreacyjne i kulturalne, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych i video, 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, usługi w zakresie restauracji samoobsługowych,
restauracji szybkiej obsługi, usługi barowe, usługi w zakresie
barów szybkiej obsługi, kawiarni, kafeterii, pubów, kantyn,
pizzerii, bufetów, usługi w zakresie zaopatrywania w żywność i napoje na zamówienie, catering, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń.

(210) 464182
(220) 2016 11 22
(731) POL-HUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA , Koluszki
(540) Brilly
(510), (511) 3 detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, proszek do zmywarek, tabletki do zmywarek, kapsułki do zmywarek, płynne detergenty do zmywarek, środki
do płukania do zmywarek, detergenty do zmywarek do naczyń, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu, środki do płukania
do zmywarek do naczyń, płyn nabłyszczający do do użytku
w zmywarkach, odświeżacze do zmywarek, środki do czyszczenia zmywarek, sól do zmywarek.
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(210)
(731)

464185
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Krzemo
(510), (511) 1 nawozy.

(210)
(731)

464186
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Wicher
(510), (511) 5 herbicydy.
(210)
(731)

464187
(220) 2016 11 22
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Makler
(510), (511) 5 fungicydy.
(210)
(731)

464209
(220) 2016 11 22
SENATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) tkalnia centrum Pabianic

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 świadczenie usług promocyjnych, usługi
w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, świadczenie usług marketingowych, świadczenie usług reklamowych, 36 zarządzanie nieruchomościami, świadczenie usług zarządzania dla najemców, analizy
rynku nieruchomości, agencje nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, pośrednictwo w sprawach najmu: budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wynajem nieruchomości,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem powierzchni pod
usługi dla ludności, wynajem powierzchni pod działalność
handlową, 39 wynajem magazynów, wynajem powierzchni
pod parkingi, usługi parkingowe, wynajem powierzchni pod
salony samochodowe, 41 wynajem powierzchni pod usługi
kinowe, wynajem powierzchni pod usługi rekreacyjne, usługi
rekreacyjne i rekreacyjne zdrowotne: gry i zabawy dla dzieci,
ﬁtness, kręgle, bilard, ścianki wspinaczkowe, usługi rozrywkowe, usługi artystyczne, usługi kinowe, baseny, wynajem
powierzchni pod usługi rozrywkowe, wynajem powierzchni
pod usługi artystyczne.
(210)
(731)

464214
(220) 2016 11 22
E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) HOT FUN ENERGY DRINK

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne.

31

(210)
(731)

464233
(220) 2016 11 22
CNNG AUDYTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CNNG AUDYTOR
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, audyt przedsiębiorstw, audyt sprawozdań ﬁnansowych,
audyt działalności gospodarczej, doradztwo związane z audytem, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie sprawozdań ﬁnansowych i analiz dla
przedsiębiorstw, sporządzanie bilansów ﬁnansowych, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, doradztwo podatkowe
[rachunkowość], przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo księgowe w zakresie podatków, księgowość i prowadzenie ksiąg, doradztwo w zakresie
strategii dla przedsiębiorstw, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza zysków biznesowych, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, 36 doradztwo w sprawach ﬁnansowych, ocena strat ubezpieczeniowych, wycena roszczeń
ubezpieczeniowych, wycena nieruchomości, doradztwo
podatkowe [nie dotyczy księgowości], doradztwo i analiza
ﬁnansowa, udzielanie informacji ﬁnansowych, sporządzanie
raportów ﬁnansowych, usługi w zakresie badań i analiz ﬁnansowych, szacunki w celach ﬁnansowych, usługi w zakresie
ocen ﬁnansowych, ekspertyzy dla celów ﬁskalnych.
(210)
(731)

464237
(220) 2016 11 23
LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP-SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) W-PASS
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, drobne wyroby żelazne, rury i kształtki metalowe, kolanka i złączki rur
metalowe, zawory metalowe, zawory wodociągowe metalowe, przepustnice, odlewy żeliwne, żeliwo surowe lub półprzerobione, przewody metalowe centralnego ogrzewania,
przewody metalowe ciśnieniowe, przewody metalowe do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, zbiorniki i pojemniki
metalowe, spusty i zasuwy metalowe, 7 pompy do instalacji
grzewczych, pompy na sprężone powietrze, pompy próżniowe, pompy jako części maszyn, pompy ogrodowe, pompy
domowe, pompy przemysłowe, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, pompy monoblokowe, pompy wirowe poziome
jedno- i wielostopniowe, pompy wirowe pionowe jednoi wielostopniowe, pompy wirowe dwustrumieniowe, pompy
wałowe, pompy wyporowe, pompy zatapialne, pompy przeponowe, pompy śmigłowe, pompy głębinowe, pompy samozasysające, pompy do hydrotransportu, agregaty pompowe,
części, podzespoły i zespoły pomp, stacje hydrauliczne, zestawy hydroforowe, 11 instalacje grzewcze, gazowe, sanitarne,
wodociągowe, kotły stojące, kotły wiszące, podgrzewacze
wody użytkowej, palniki i ich osprzęt, pompy cieplne, naczynia przeponowe, zasobniki ciepłej wody, wymienniki ciepła,
węzły cieplne, armatura zabezpieczająca i regulacyjna do instalacji wodnej i gazowej, zbiorniki olejowe, wyposażenie linii
olejowych, armatura wodociągowa, przepompownie ścieków
i wody, odwodnienia, ﬁltroodmulniki magnetyczne, naczynia
wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, naczynia ciśnieniowe z automatycznym utrzymywaniem i regulacją ciśnienia, urządzenia do produkcji ciepłej wody użytkowej.
(210)
(731)

464247
(220) 2016 11 23
COMARCH POINTSHUB SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
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(540) in-krakow
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, elektroniczne urządzenia i przyrządy do nawigacji
i ustalania położenia, oprogramowanie użytkowe, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, gazety
elektroniczne do pobrania, 35 informacja marketingowa,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, reklama za pośrednictwem internetu, dostarczanie
informacji za pośrednictwem internetu, usługi reklamowe
i promocyjne, gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, kompilacja danych dla
osób trzecich, tworzenie komputerowych baz danych, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji
handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych,
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie
wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, dostarczanie informacji handlowych,
usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy danych, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, rozpowszechnianie informacji handlowych, dostarczanie informacji biznesowych
i handlowych przez Internet, 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie użytkownikom dostępu
do informacji w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, usługi przysyłania wiadomości, przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi komunikacyjne umożliwiające przysyłanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, 39 usługi
nawigacyjne, usługi nawigacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, usługi doradcze w zakresie nawigacji, planowanie tras [usługi nawigacyjne], nawigacja (ustalanie położenia,
wytyczanie trasy), usługi informacji o ruchu drogowym,
usługi monitorowania ruchu, usługi informacji o położeniu
towarów i usług, udostępnianie danych związanych z metodami transportu, skomputeryzowane usługi informacyjne
w zakresie transportu, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, informacja o składowaniu, informacja
o transporcie, 41 publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 42 platforma jako
usługa Pass do dostarczania usług nawigacji, informacji reklamowych i marketingowych, hosting skomputeryzowanych
danych, plików, aplikacji i informacji, .
(210)
(731)

464249
(220) 2016 11 23
KONSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) RESTAURANT SEAFOOD STATION SOPOT BAR & GRILL

Nr ZT02/2017

(531)

03.09.01, 03.09.18, 11.03.09, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi barowe, usługi restauracyjne, bary,
restauracje z grillem, usługi w zakresie przygotowywania
posiłków, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie posiłków i napojów.
(210) 464251
(220) 2016 11 23
(731) TRESTKA MARIUSZ MAXTRADER GROUP, Kraków
(540) LUX4HOME
(510), (511) 11 umywalki [części instalacji sanitarnych], umywalki do łazienek, umywalki łazienkowe na postumencie,
umywalki w formie misy [części instalacji sanitarnych], umywalki [miski, nie części instalacji sanitarnych], wanny, wanny
łazienkowe, brodziki, brodziki prysznicowe, 19 kamienie, otoczaki, wyroby kamieniarskie, kamień naturalny, obrobiony kamień naturalny, materiały budowlane z kamienia naturalnego, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, odłamki
kamienia, kamień na ściany, kostka kamienna do brukowania
i układania nawierzchni, ozdoby z kamienia, aglomerowane
materiały kamienne, płyty z naturalnego kamienia, mozaiki
dla budownictwa, 35 usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji
następujących towarów: umywalki [części instalacji sanitarnych], umywalki do łazienek, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki w formie misy [części instalacji sanitarnych], umywalki [miski, nie części instalacji sanitarnych],
wanny, wanny łazienkowe, brodziki, brodziki prysznicowe,
otoczaki, kamień, wyroby kamieniarskie, kamień naturalny,
obrobiony kamień naturalny, materiały budowlane z kamienia naturalnego, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, odłamki kamienia, kamień na ściany, kostka kamienna
do brukowania i układania nawierzchni, ozdoby z kamienia,
aglomerowane materiały kamienne, płyty z naturalnego kamienia, mozaiki dla budownictwa.
(210)
(731)

464256
(220) 2016 11 23
MALINOWY OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Mocno nadziane

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 dostarczanie żywności przez restauracje,
43 usługi restauracji fast food, usługi restauracji szybkiej obsługi, rezerwacja stolików w restauracjach, restauracje dla
turystów, usługi mobilnych restauracji, restauracje z grillem,
usługi restauracji hotelowych, restauracje serwujące delikatesy, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, bary, bary sałatkowe, bary przekąskowe, snack
bary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack bary], usługi barów kawowych, usługi snack barów, usługi barów piwnych, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie
barów szybkiej obsługi.
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(210) 464267
(220) 2016 11 23
(731) RASIŃSKI SŁAWOMIR HEPATICA, Nasutów
(540) H HEPATICA

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych,
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych.
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gimnastyki, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, powadzenie
zajęć ﬁtness, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka],
usługi rozrywkowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], restauracje samoobsługowe, usługi barowe, 44 fryzjerstwo,
salony piękności, masaż, manicure, usługi optyczne, usługi
solariów.
(210)
(731)

464322
(220) 2016 11 24
NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NOWY PUNKT 2

(210) 464277
(220) 2016 11 23
(731) ŁOŚ ROBERT, Śledziejowice
(540) PASTA Sana

(531) 05.05.20, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 makarony spożywcze, makarony kolorowe,
makarony z dodatkami naturalnymi warzyw i owoców oraz
soków i sorbentów, makarony nitki, paski, świderki, płatki,
gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, makaron płaski
w arkuszach, zacierki, spaghetti, kluski, kluseczki, żywność
na bazie mąki.
(210)
(731)

464294
(220) 2016 11 24
SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec
(540) ROKITA
(510), (511) 31 nasiona traw pastwiskowych, nasiona roślin
rolniczych i ich mieszanki.
(210)
(731)

464316
(220) 2016 11 24
KABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chmielów
(540) Galeria Gorlicka
(510), (511) 16 papier, karton, materiały do introligatorstwa,
tkaniny introligatorskie, taśmy [introligatorstwo], materiały,
urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy],
fotograﬁe [wydrukowane], pędzle, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały piśmienne, maszyny do pisania, czcionki drukarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce, 35 promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama, sprzedaż, detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, 36 doradztwo w sprawach ﬁnansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, handel walutami
i wymiana walut, wynajem powierzchni biurowej, 37 czyszczenie odzieży, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa
aparatów fotograﬁcznych, prasowanie odzieży, 41 kształcenie praktyczne [pokazy|, nauczanie indywidualne, nauka

(531) 27.05.01, 26.01.17
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali
oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej
wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie
kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami
w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej
budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych,
remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym
lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie
projektowania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa.
(210) 464324
(220) 2016 11 24
(731) RUDNIK JAKUB MACIEJ, Warszawa
(540) H HOLOGRAPH PICTURES

(531) 27.01.05, 16.03.05, 29.01.06, 27.05.21
(510), (511) 41 produkcja ﬁlmów, dystrybucja ﬁlmów, rozrywka ﬁlmowa, montaż ﬁlmów, produkowanie ﬁlmów,
wypożyczanie ﬁlmów, prezentacja ﬁlmów, przedstawianie
ﬁlmów, pokazy ﬁlmowe, studia ﬁlmowe, produkcja ﬁlmów
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i ﬁlmów na taśmach ﬁlmowych, produkcja ﬁlmów kinowych,
pokazy ﬁlmów wideo, montaż ﬁlmów kinematograﬁcznych
, montaż ﬁlmów kinowych, produkcja ﬁlmów wideo, produkcja ﬁlmów szkoleniowych, planowanie pokazów ﬁlmów,
usługi wypożyczania ﬁlmów, wypożyczanie fïlmów kinowych, wypożyczanie ﬁlmów wideo, wypożyczanie projektorów ﬁlmów, realizacja ﬁlmów animowanych, tworzenie ﬁlmów rysunkowych, produkcja ﬁlmów animowanych, pisanie
scenariuszy ﬁlmowych, prezentowanie ścieżek dźwiękowych
ﬁlmów wideo, wynajem studiów ﬁlmowych, usługi bibliotek wypożyczających ﬁlmy, udostępnianie ﬁlmów on-line
nie do pobrania.
(210) 464325
(220) 2016 11 24
(731) RUDNIK JAKUB MACIEJ, Warszawa
(540) H HOLOGRAPH PICTURES

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.08, 16.03.05
(510), (511) 41 produkcja ﬁlmów, dystrybucja ﬁlmów, rozrywka ﬁlmowa, montaż ﬁlmów, produkowanie ﬁlmów,
wypożyczanie ﬁlmów, prezentacja ﬁlmów, przedstawianie
ﬁlmów, pokazy ﬁlmowe, studia ﬁlmowe, produkcja ﬁlmów
i ﬁlmów na taśmach ﬁlmowych, produkcja ﬁlmów kinowych,
pokazy ﬁlmów wideo, montaż ﬁlmów kinematograﬁcznych,
montaż ﬁlmów kinowych, produkcja ﬁlmów wideo, produkcja ﬁlmów szkoleniowych, planowanie pokazów ﬁlmów,
usługi wypożyczania ﬁlmów, wypożyczanie fïlmów kinowych, wypożyczanie ﬁlmów wideo, wypożyczanie projektorów ﬁlmów, realizacja ﬁlmów animowanych, tworzenie ﬁlmów rysunkowych, produkcja ﬁlmów animowanych, pisanie
scenariuszy ﬁlmowych, prezentowanie ścieżek dźwiękowych
ﬁlmów wideo, wynajem studiów ﬁlmowych, usługi bibliotek wypożyczających ﬁlmy, udostępnianie ﬁlmów on-line
nie do pobrania.
(210)
(731)

464347
(220) 2016 11 24
TESTA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) YEYE MEX FOOD & MUSIC BAR

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 43 restauracje, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
kafeterie [bufety], kawiarnie, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń.
(210)
(731)

464354
(220) 2016 11 24
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT02/2017

(540) totalizator sportowy
(510), (511) 7 automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu,
9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące
do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty, optyczne i magnetyczne
nośniki danych, automaty do gier hazardowych, programy
komputerowe, 16 kupony, losy, blankiety dotyczące gier
liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, foldery,
prospekty, plakaty, aﬁsze, zdjęcia, naklejki, wyroby z papieru
i tektury, blankiety dotyczące wyścigów konnych, zakładów
wzajemnych, naklejki, albumy, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, karty papierowe, karty pocztowe, książki, publikacje drukowane, notesy, obrazy, 28 ﬂippery jako automaty
do gry na monety lub żetonu, zdrapki do gier loteryjnych,
żetony do gier hazardowych, 35 prowadzenie kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, dystrybucja
materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku,
sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji,
zarządzanie zbiorami danych w komputerowych bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie
sieciami komputerowymi, tworzenie komputerowych baz
danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone online, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom,
usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie na stronach internetowych na rzecz
osób trzecich ilustracji i tekstów reklamowych, promocyjnych lub pozwalających osobom trzecim swobodne kupowanie, 36 sponsorowanie ﬁnansowe, pośrednictwo w obrocie bankowym, transfer elektroniczny środków ﬁnansowych,
37 instalowanie i serwis urządzeń do prowadzenia gier, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, 38 rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali komputerowych
i Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych,
łączność elektroniczna, łączność przez sieć światłowodów,
łączność przez terminale komputerowe, łączność radiowa,
łączność telefoniczna, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie
informacji, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi telekomunikacyjne, 41 organizowanie
i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych,
organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii
zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa
gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie
i prowadzenie loterii pieniężnych, loteriii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych w systemie on-line w sieci
informatycznej, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka
jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych
(wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów,
rozrywkowych, ﬁlmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych,
organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów,
szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicz-
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nych online, dostarczanie publikacji elektronicznych online,
publikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi
publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji
o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub
w połączeniu z usługami świadczonymi online.
(210)
(731)

464356
(220) 2016 11 24
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) loteriada
(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia
losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty, optyczne i magnetyczne nośniki danych, automaty do gier hazardowych,
programy komputerowe, 16 kupony, losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury,
foldery, prospekty, plakaty, aﬁsze, zdjęcia, naklejki, wyroby
z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów konnych,
zakładów wzajemnych, naklejki, albumy, czasopisma, gazety,
kalendarze, katalogi, karty papierowe, karty pocztowe, książki, publikacje drukowane, notesy, obrazy, 28 ﬂippery jako automaty do gry na monety lub żetonu, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier hazardowych, 35 prowadzenie kampanii
reklamowych w środkach masowego przekazu, dystrybucja
materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku,
sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji,
zarządzanie zbiorami danych w komputerowych bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowymi, tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone online,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie na stronach internetowych na rzecz osób
trzecich ilustracji i tekstów reklamowych, promocyjnych lub
pozwalających osobom trzecim na swobodne kupowanie,
38 rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali komputerowych i Internetu, udostępnianie komputerowych baz danych, łączność elektroniczna, łączność przez sieć
światłowodów, łączność przez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność telefoniczna, połączenia ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do światowej
sieci komputerowej, usługi telekomunikacyjne, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych,
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych w systemie on-line w sieci
informatycznej, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka
jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo-festynowych
(wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów,
rozrywkowych, ﬁlmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych,
organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów,
szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wydarzeń

35

z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków
i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, dostarczanie publikacji elektronicznych online,
publikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi
publikacji elektronicznej, publikacja i wydawanie informacji
o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub
w połączeniu z usługami świadczonymi online.
(210)
(731)

464359
(220) 2016 11 24
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) kaskada
(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia
losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty, optyczne i magnetyczne nośniki danych, automaty do gier hazardowych,
programy komputerowe, 16 kupony, losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury,
foldery, prospekty, plakaty, aﬁsze, zdjęcia, naklejki, wyroby
z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów konnych,
zakładów wzajemnych, naklejki, albumy, czasopisma, gazety,
kalendarze, katalogi, karty papierowe, karty pocztowe, książki,
publikacje drukowane, notesy, obrazy, 28 ﬂippery jako automaty do gry na monety lub żetonu, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier hazardowych, 35 prowadzenie kampanii
reklamowych w środkach masowego przekazu, dystrybucja
materiałów reklamowych i informacyjnych, badanie rynku,
sporządzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji,
zarządzanie zbiorami danych w komputerowych bazach
danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie
sieciami komputerowymi, tworzenie komputerowych baz
danych, wszystkie powyższe usługi także świadczone online, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom,
usługi ogłoszeń elektronicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie na stronach internetowych na rzecz
osób trzecich ilustracji i tekstów reklamowych, promocyjnych
lub pozwalających osobom trzecim swobodne kupowanie,
38 rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali
komputerowych i Internetu, udostępnianie komputerowych
baz danych, łączność elektroniczna, łączność przez sieć światłowodów, łączność przez terminale komputerowe, łączność
radiowa, łączność telefoniczna, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do światowej sieci
komputerowej, usługi telekomunikacyjne, 41 organizowanie
i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii,
zakładów wzajemnych w systemie on-line w sieci Informatycznej, działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów
konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej,
organizowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych,
ﬁlmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska),
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez
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kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, organizowanie
konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szkoleń, pokazy
praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub
edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi
w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, dostarczanie
publikacji elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej,
publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami
świadczonymi online.
(210) 464385
(220) 2016 11 25
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) RATOXAN
(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 próchniczna, 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, preparaty do oczyszczania z tłuszczy do celów
przemysłowych, torf jak nawóz, 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, proszki
do prania, pasty do zębów, preparaty do oczyszczania z tłuszczy dla celów gospodarstwa domowego, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty do niszczenia grzyba domowego,
środki do tępienia larw, środki przeciwko pasożytom, preparaty chemiczne do zwalczania mącznika zbożowego, środki
do odstraszania owadów, środki do zwalczania owadów,
środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni,
ekstrakty tytoniu owadobójcze, preparaty do dezynfekcji.
(210)
(731)

464395
(220) 2016 11 25
TECHNIKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) TECHNIKA II

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 frezowanie, toczenie metali, szlifowanie metali, polerowanie metali, trasowanie laserem, powlekanie
metali, obróbka metali.
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(210)
(731)

464403
(220) 2016 11 25
Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd., Guangzhou,
CN
(540) Maxhub

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 komputery, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzęt komputerowy, ekrany wideo, tablety, urządzenia
telewizyjne, elektroniczne pióra [ekranopisy], pamięci zewnętrzne USB, słuchawki, programy komputerowe nagrane,
urządzenia do przetwarzania danych, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], czytniki [sprzęt do przetwarzania
danych], interfejsy komputerowe, nadajniki sygnałów elektronicznych, transpondery, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, odbiorniki audiowizualne, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do powiększania [fotograﬁa], aparaty
do projekcji przezroczy, urządzenia zdalnego sterowania,
mikroprocesory, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], baterie
elektryczne.
(210)
(731)

464406
(220) 2016 11 25
INSTYTUT KOGNITYWISTYKI M. BENNEWICZ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) BENNEWICZ Instytut Kognitywistyki

(531) 02.01.01, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania ﬁrmą, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami,
organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
biznesowe, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w zakresie zasobów ludzkich, 39 organizowanie wycieczek,
usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, udostępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej,
organizacja wycieczek turystycznych, organizowanie usług
przewodników turystycznych, 41 edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
publikacja i redagowanie książek, publikacja materiałów edukacyjnych, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia,
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie
elektroniczne, publikowanie książek, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, usługi wydawnicze w tym
elektroniczne usługi wydawnicze, organizowanie i prowa-
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dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
badania edukacyjne, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
doradztwo w zakresie szkoleń, edukacja dorosłych, doradztwo zawodowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania,
kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie podręczników
edukacyjnych, organizacja egzaminów w celu oceny stopnia
dokonań, organizacja szkoleń, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie wykładów,
organizowanie szkoleń biznesowych, prowadzenie kursów,
prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, szkolenia nauczycieli, szkolenia biznesowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do przeprowadzania egzaminów edukacyjnych, usługi doradztwa związane
z umiejętnościami zawodowymi, usługi informacyjne dotyczące książek, usługi instytutów edukacyjnych, warsztaty
w celach szkoleniowych, wyznaczanie standardów szkoleń,
doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], kształcenie praktyczne [pokazy], kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, prowadzenie seminariów,
organizacja seminariów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie
seminariów i kongresów, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie wykładów, prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, przygotowywanie organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia],
szkolenia edukacyjne, kursy samoświadomości [szkolenia],
szkolenia dla dorosłych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia
kierownictwa i personelu, szkolenia dla rodziców w zakresie
organizacji grup wsparcia dla rodziców, szkolenia z zakresu
stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach
związanych z edukacją i szkoleniami.
(210) 464409
(220) 2016 11 25
(731) KIEŁTYKA GRZEGORZ, Wrocław
(540) QUEST Corporate Language Solutions

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, tłumaczenia językowe.
(210)
(731)

464429
(220) 2016 11 28
ENVISIONLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

37

(540) unano
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów takich jak zabawki i gry dla dzieci, książki, e-booki,
płyty, czasopisma 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)

464446
(220) 2016 11 28
KUCZKOWSKI EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE DEKAR,
Sierakowice
(540) DEKAR

(531) 26.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 6 fasady – metalowe, żaluzje metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, zasłony metalowe, ograniczniki
metalowe do okien, osprzęt metalowy do okien, metalowe
ramy do okien, rolki, prowadnice do okien, okna metalowe,
drzwi i okna aluminiowe, metalowe okucia do drzwi, 19 fasady niemetalowe, żaluzje niemetalowe, żaluzje z tworzyw
sztucznych, okna niemetalowe z wyłączeniem okien połaciowych, okna dwudzielne, okna falowodowe, okna obrotowe, okna nieotwierane, okna odchylne, okna ościeżnicowe,
okna otwierane, okna podsadzkowe, okna podwójne, podwójnie szklone, okna półstałe, okna przesuwne, okna przechylne, okna rozwierane, okna ruchome, okna segmentowe,
okna składane, okna skrzynkowe, okna wielodzielne, okna
zespolone, okna żaluzjowe, niemetalowe ramy do okien, niemetalowe okucia do drzwi, parapety okienne niemetalowe,
37 usługi stolarskie, wymiana okien, wymiana parapetów,
uszczelnianie okien.
(210) 464458
(220) 2016 11 28
(731) WASILUK ALINA PARKIET HAJNÓWKA, Zwodzieckie
(540) PARKIET HAJNÓWKA TRADYCYJNE PODŁOGI
DREWNIANE

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 19 deski podłogowe, drewno piłowane, heblowane i obrobione, drewno użytkowe, drewno konstrukcyjne
oraz drewno budowlane, deski, drewno na fornir, krokwie
dachowe, drewno na klepkę bednarska, okładziny niemetalowe dla budownictwa, parkiety, boazerie, płyty budowlane,
materiały wykładzinowe niemetalowe, futryny drzwiowe
niemetalowe, podłogi niemetalowe, mozaiki, forniry, łaty,
sklejki niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, okna skrzynkowe, tarcica podłogowa, drzwi i okna niemetalowe, opakowania drewniane, podłogowe płyty parkietowe, płytki, płytki
podłogowe niemetalowe, materiały konstrukcyjne niemetalowe, 40 usługi związane z obróbką drewna, usługi związane
z impregnowaniem drewna, lakierowanie, olejowanie, woskowanie, cyklinowanie, szlifowanie, polerowanie, ścieranie,
produkcja wyrobów tartacznych, drewna budowlanego, obrobionego, użytkowego, desek podłogowych, desek podło-
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gowych parkietowych, desek tarasowych i elewacyjnych,
parapetów drewnianych, arkuszy fornirowych, schodów
drewnianych, płyt i sklejek, opakowań drewnianych, wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, w tym: okien,
drzwi i pokryć dachowych.
(210)
(731)

464461
(220) 2016 11 28
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) EDUTEC Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji

(531) 15.09.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe, przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni
na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii
publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie
informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy,
41 organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, organizowanie i obsługa
konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
usługi wydawnicze.
(210)
(731)

464464
(220) 2016 11 28
ALKARO TEAM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) ALKARO TEAM LOGISTICS

(531) 26.03.06, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 39 logistyka transportu, magazynowanie, odbiór, transport i dostawa towarów, spedycja towarów drogą
lądową, transport i składowanie, usługi transportowe.
(210) 464475
(220) 2016 11 28
(731) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) LEGENDS Duda-Cars

(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony
transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie
towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht jako przewóz towarów,
pośrednictwo frachtowe, holowanie, informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy, magazynowe
i wypożyczanie kontenerów, logistyka transportu, maga-

Nr ZT02/2017

zynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie
magazynów, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, pakowanie towarów, prowadzenie parkingów,
wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży,
usługi przeprowadzkowe, przewożenie ładunków, przewóz
samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, transport samochodowy, wypożyczanie samochodów,
składowanie towarów, spedycja, usługi taksówkarskie, pośrednictwo w transporcie, usługi nawigacji transportu, transport i składowanie odpadów, transport pasażerski, transport
podróżnych, usługi kurierskie listów lub towarów, wypożyczanie samochodów wyścigowych.
(210) 464476
(220) 2016 11 28
(731) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) LEGENDS Duda-Cars

(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.12
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony
transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie
towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht jako przewóz towarów,
pośrednictwo frachtowe, holowanie, informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy, magazynowe
i wypożyczanie kontenerów, logistyka transportu, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie
magazynów, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, pakowanie towarów, prowadzenie parkingów,
wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży,
usługi przeprowadzkowe, przewożenie ładunków, przewóz
samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, transport samochodowy, wypożyczanie samochodów,
składowanie towarów, spedycja, usługi taksówkarskie, pośrednictwo w transporcie, usługi nawigacji transportu, transport i składowanie odpadów, transport pasażerski, transport
podróżnych, usługi kurierskie listów lub towarów, wypożyczanie samochodów wyścigowych.
(210)
(731)

464482
(220) 2016 11 28
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE ŻYDÓW
W POLSCE, Warszawa
(540) TSKŻ TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE
ŻYDÓW W POLSCE

(531) 01.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, wystawy sztuki, organizowanie i prowadzenie konferencji, kursy językowe, w szczególności języka jidysz, wydawanie czasopism, edukacja kulturowa, organizowanie
zjazdów w celach kulturalnych, usługi wydawnicze, 43 prowadzenie ośrodków wypoczynkowych.
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(210) 464484
(220) 2016 11 28
(731) Unilever. N.V., Rotterdam, NL
(540) ULTIMA
(510), (511) 11 dozowniki wody, aparatura i maszyny do ﬁltrowania i czyszczenia, sterylizatory i zmiękczacze wody,
urządzenia i maszyny chłodzące, aparatura dezynfekująca,
aparatura destylująca, ﬁltry do wody pitnej i wody do czyszczenia środków spożywczych, aparatura do regulacji i zabezpieczania urządzeń do wody i powietrza, aparatura
do zmiękczania wody, urządzenia do odświeżania powietrza
i systemy dozujące odświeżacze powietrza oraz aparatura
i maszyny dezynfekujące, ﬁltry dzbankowe do oczyszczania
wody oraz ich części i wyposażenie.
(210) 464486
(220) 2016 11 28
(731) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) LEGENDS Duda-Cars

(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony
transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie
towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht jako przewóz towarów,
pośrednictwo frachtowe, holowanie, informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy, magazynowe
i wypożyczanie kontenerów, logistyka transportu, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie
magazynów, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, pakowanie towarów, prowadzenie parkingów,
wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży,
usługi przeprowadzkowe, przewożenie ładunków, przewóz
samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, transport samochodowy, wypożyczanie samochodów,
składowanie towarów, spedycja, usługi taksówkarskie, pośrednictwo w transporcie, usługi nawigacji transportu, transport i składowanie odpadów, transport pasażerski, transport
podróżnych, usługi kurierskie listów lub towarów, wypożyczanie samochodów wyścigowych.
(210) 464487
(220) 2016 11 28
(731) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) LEGENDS Duda-Cars

(531) 27.05.01, 27.05.14, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony
transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie
towarów jako zaopatrzenie, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht jako przewóz towarów,
pośrednictwo frachtowe, holowanie, informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy, magazynowe
i wypożyczanie kontenerów, logistyka transportu, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie
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magazynów, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, pakowanie towarów, prowadzenie parkingów,
wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży,
usługi przeprowadzkowe, przewożenie ładunków, przewóz
samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, transport samochodowy, wypożyczanie samochodów,
składowanie towarów, spedycja, usługi taksówkarskie, pośrednictwo w transporcie, usługi nawigacji transportu, transport i składowanie odpadów, transport pasażerski, transport
podróżnych, usługi kurierskie listów lub towarów, wypożyczanie samochodów wyścigowych.
(210)
(731)

464500
(220) 2016 11 29
AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mikstat
(540) Kaczka z wybiegu

(531) 03.07.06, 27.05.01, 26.01.01, 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.
(210)
(731)

464507
(220) 2016 11 29
PURA VIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konstancin-Jeziorna
(540) PLOMBIR

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, sorbety.
(210)
(731)

464510
(220) 2016 11 29
KW CREATIVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) złote PLAKATY

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.20, 29.01.12
(510), (511) 16 aﬁsze, plakaty z papieru lub kartonu, plakaty
dla dzieci, plakaty miasta świata, plakaty motywacyjne, okazjonalne plakaty na prezent , plakaty typograﬁczne, plakaty
z miejscem przeznaczenia, plakaty przeznaczone do biura,
plakaty przeznaczone do kuchni, plakaty przeznaczone
do pokoju dziecka, plakaty przeznaczone do salonu, plakaty przeznaczone do sypialni, plakaty przeznaczone do ła-
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zienki, plakaty podróżnicze, plakaty świąteczne, oprawione
plakaty, naklejki, naklejki [kalkomanie], naklejki na samochody, naklejki na ściany, nalepki, nalepki na ściany, dekoracyjne naklejki na kaski, naklejki dekoracyjne do podeszew
obuwia, taśmy z papieru, taśmy z papieru dekoracyjnego,
dekoracje z papieru, dekoracyjny papier do pakowania, dekoracje na stół z papieru, papierowe dekoracyjne girlandy
na przyjęcia, materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
taśmy przylepne do celów papierniczych lub do użytku
domowego, nadruki, dekoracje okolicznościowe z papieru
metalizowanego, materiały drukowane z papieru lub kartonu, ramki do zdjęć i obrazków, ramki i stojaki do fotograﬁi
i obrazków, samoprzylepne narożniki do fotograﬁi, samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, papierowe serpentyny, papierowe wstęgi, papierowe akcesoria dekoracyjne
na przyjęcia, papierowe akcesoria dekoracyjne okolicznościowe, 35 reklama za pośrednictwem sieci elektronicznych,
w szczególności Internetu, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, sprzedaż
hurtowa i/lub detaliczna w placówkach stacjonarnych i/
lub za pośrednictwem sieci elektronicznych, w szczególności Internetu: aﬁszy, plakatów z papieru lub kartonu, plakatów dla dzieci, plakatów miasta świata, plakatów motywacyjnych, plakatów na prezent (okazjonalnych), plakatów
typograﬁcznych, plakatów z miejscem przeznaczenia, plakatów przeznaczonych do biura, plakatów przeznaczonych
do kuchni, plakatów przeznaczonych do pokoju dziecka,
plakatów przeznaczonych do salonu, plakatów przeznaczonych do sypialni, plakatów przeznaczonych do łazienki,
plakatów podróżniczych, plakatów świątecznych, oprawionych plakatów, naklejek, naklejek [kalkomanii], naklejek
na samochody, naklejek na ściany, nalepek, nalepek na ściany, dekoracyjnych naklejek na kaski, naklejek dekoracyjnych
do podeszew obuwia, taśm z papieru, taśm z papieru dekoracyjnego, dekoracji z papieru, dekoracyjnego papieru
do pakowania, dekoracji na stół z papieru, papierowych
dekoracyjnych girland na przyjęcia, materiałów i środków
dla artystów i do dekoracji, taśm przylepnych do celów papierniczych lub do użytku domowego, nadruków, dekoracji
okolicznościowych z papieru metalizowanego, materiałów
drukowanych z papieru lub kartonu, ramek do zdjęć i obrazków, ramek i stojaków do fotograﬁi i obrazków, samoprzylepnych narożników do fotograﬁi, samoprzylepnych
papierowych ozdób na ściany, papierowych serpentyn,
papierowych wstęg, papierowych akcesoriów dekoracyjnych na przyjęcia, papierowych akcesoriów dekoracyjnych
okolicznościowych, dekoracji wiszących [ozdób], poduszek,
poduszek ozdobnych, poszewek na poduszki, ozdobnych
poszewek na poduszki, pokrowce na poduszki, ozdobnych
pokrowce na poduszki, materiałów na poduszki i/lub poszewki i/lub pokrowce, ozdobnych materiałów na poduszki i/lub poszewki i/lub pokrowce, tkanin dekoracyjnych,
materiałów na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju
wnętrz], tekstyliów do dekoracji wnętrz, dekoracyjnych pokryć ochronnych do użytku domowego, łat przyklejanych
na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych [artykuły
pasmanteryjne], ściennych materiałów dekoracyjnych nietekstylnych, ściennych dekoracji nietekstylnych, usług wykonywania ozdobnych nadruków, usług nadrukowywania
na zamówienie ozdobnych wzorów.
(210)
(731)

464550
(220) 2016 11 30
LAMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Brzezie
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(540) L-car

(531) 24.17.07, 26.13.25, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią towarów: pojazdy silnikowe, motocykle, skutery,
chemia samochodowa, akcesoria samochodowe oraz części
motoryzacyjne, płyny eksploatacyjne, płyny eksploatacyjne i oleje, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi,
internetowymi.
(210)
(731)

464553
(220) 2016 11 30
ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Gdynia
(540) SafeSky
(510), (511) 9 alarmy, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], alarmy bezpieczeństwa, alarmy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], alarmy ostrzegawcze [inne niż do pojazdów], anteny
do radarów, aparatura do monitoringu obiektów śledzonych
[elektroniczna], aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektryczna], aparatura do monitoringu obiektów
śledzonych [optyczna], aparatura do monitoringu obiektów
śledzonych [teleskopowa], centralne jednostki alarmowe,
czujniki do określania położenia, czujniki do mierzenia prędkości, czujniki do określania prędkości, czujniki elektroniczne,
czujniki i detektory, czujniki odległości, czujniki optyczne,
detektory mikrofal [radar], detektory podczerwieni, detektory radarowe, detektory ruchu, detektory zbliżeniowe, elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów, elektroniczne urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, elektroniczne
urządzenia i przyrządy do śledzenia, elektroniczny sprzęt
do śledzenia obiektów, elektryczne urządzenia do lokalizacji
obiektów, elektryczne urządzenia do monitoringu obiektów
śledzonych, elektryczny sprzęt do śledzenia obiektów, instalacje alarmowe, instalacje radarowe, interfejsy do detektorów,
kontrolery ruchu, mikrofalowe czujniki do wykrywania intruzów, nadajniki sygnalizacji alarmowej, odbiorniki radarowe,
odbiorniki radarowe ze wzmacniaczem, odbiorniki sygnalizacji alarmowej, oprogramowanie komputerowe do kompilacji
danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do transmisji danych pozycjonujących,
oprogramowanie komputerowe do zbierania danych pozycjonujących, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów,
optyczny sprzęt do śledzenia obiektów, radar, skanery podczerwieni, sprzęt komputerowy do kompilacji danych pozycjonujących, sprzęt komputerowy do przetwarzania danych
lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do rozpowszechniania
danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do transmisji
danych lokalizacyjnych, sprzęt komputerowy do zbierania
danych pozycjonujących, systemy alarmowe, systemy radarowe, urządzenia detekcyjne, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do identyﬁkowania intruzów, inne
niż do pojazdów, urządzenia do kontroli lotów, urządzenia
do kontroli ruchu powietrznego, urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do namierzania dźwięku, urządzenia
do obrazowania termicznego do widzenia w ciemnościach,
urządzenia do ochrony i nadzoru, urządzenia do określania
pozycji, urządzenia kontroli lotu, urządzenia noktowizyjne,
urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, urzą-
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dzenia ostrzegawcze, inne niż do pojazdów, urządzenia radiolokacyjne, urządzenia wykrywające mikrofale, wieloosiowe detektory kierunkowe, wyświetlacze radarowe.
(210)
(731)

464554
(220) 2016 11 30
BRW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) POSSI AIR
(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, krzesła, wieszaki, półki, szuﬂady, regały, ławy, stoły,
komody, szafy, szafki, łóżka, biurka, witryny.
(210) 464556
(220) 2016 11 30
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) KIELCE Majonez KIELECKI Tradycja produkcji od 1959 r.

(531) 24.09.02, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.
(210) 464561
(220) 2016 11 30
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA

(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 kwas cytrynowy, 29 bita śmietana, bulion, desery owocowe, dżemy, ekstrakty do zup, ekstrakty mięsne,
ﬂaki, galaretki jadalne, galaretki mięsne, galaretki owocowe,
galaretki, galarety mięsne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki
z mięsa [mięso jako główny składnik], jaja w proszku, kompoty, koncentraty bulionu, koncentraty soków warzywnych
do konsumpcji, koncentraty rosołowe, konserwy mięsne,
konserwy owocowe, konserwy rybne, konserwy z owocami,
kostki do zup, krokiety, mielonki, mieszanki do zup, mieszanki wywarów mięsnych, mięsne nadzienia do ciast, mięso
konserwowane, mleczne produkty, mleko w proszku, mleko
w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw,
nabiał i substytuty nabiału, napoje mleczne, orzechy jadalne, orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy
przyprawione, owocowe nadzienia do ciast, pasty do zup,
pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasty owocowe
i warzywne, pektyna do celów kulinarnych, placki ziemniaczane, przetworzone produkty mięsne, puree ziemniaczane
w proszku, rodzynki, rosół, ser w proszku, smalec, substytuty
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mięsa, suszone mięso, sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], śmietana w proszku [produkty mleczne], śmietanka do kawy w proszku, warzywa suszone, wiórki
kokosowe, zupy w proszku, zupy w puszkach, zupy, żelatyna,
30 aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty do żywności, aromaty kawowe, aromaty w formie sosów w proszku,
aromaty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające do bitej śmietany, budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, budyń w proszku, chleb, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, ciasteczka w proszku, ciastka z budyniem, ciasto [masa do pieczenia], ciasto biszkoptowe, ciasto na ciasta
i ciastka, ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto
na waﬂe, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku,
cukier do produkcji dżemów, cukier do produkcji galaretek,
cukier puder, cukierki, cykoria [substytut kawy], cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty
kawy, cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada w proszku, czekolada na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe ozdoby do ciast, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, dania
na bazie ryżu, dekoracje cukiernicze do ciast, desery lodowe,
desery mrożone, desery w proszku, desery z muesli, drożdże
instant, drożdże w proszku, galaretki owocowe [słodycze],
glukoza do celów kulinarnych, glukoza w proszku do celów
spożywczych, gofry, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
gotowe ciasto na placki, gotowe dania z makaronu, gotowe
dania z ryżu, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe
desery [wyroby cukiernicze], gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe mieszanki do wyrobu dżemu, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe sosy, gotowe spody
do ciast, jadalne waﬂe, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kawa [palona, w proszku, granulowana
lub w napojach], kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa,
kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa lioﬁlizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kluski i pierogi, koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku, kremy
[nadzienia], laski wanilii, lukier do ciast, lukier do polewania
ciast, lukry, lody, lody spożywcze w proszku, lody w proszku, makaron, makaron błyskawiczny, marynaty, marynaty
zawierające przyprawy, marynaty zawierające zioła, mąka
ziemniaczana do celów spożywczych, mieszanki do ciast,
mieszanki do oranżady w proszku, mieszanki do nadzienia [artykuły spożywcze], mieszanki na lukier, mięsne sosy,
musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy],
mrożony jogurt [lody spożywcze], nadzienie na bazie kremu
budyniowego do tortów i ciast, naleśniki, napoje kawowe,
napoje w proszku zawierające kakao, napoje zawierające kakao, naturalne substancje słodzące, pasty warzywne [sosy],
pianki, piernik, pizza, placki, placki pszenne, placki tortilla,
polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów, posypka [koraliki kolorowego cukru], posypka
czekoladowa, potrawy na bazie mąki, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy z makaronu, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do lodów, preparaty
aromatyczne do wypieków, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparowane mieszanki
do pieczenia, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania
lodów, proszki do wyrobu ciast, przeciery warzywne [sosy],
przyprawy, przyprawy do pieczenia, przyprawy smakowe
[sosy, marynaty), przyprawy spożywcze, przyprawy suche,
przyprawy w proszku, puddingi w proszku, rozpuszczalne
kakao w proszku, ryż, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, kasza, kasza gryczana, kasza perłowa, sernik, słodkie dekoracje
ciast, słodkie polewy i nadzienia, słone sosy, soda do pieczenia, soda spożywcza, sorbety [lody], sos do spaghetti, sos
suszony w proszku, sos w proszku, sosy, sosy do gotowa-
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nia, sosy do makaronów, sosy do pizzy, sosy do ryżu, sosy
do sałatek, sosy mięsne, sosy na bazie owoców i warzyw,
sosy na bazie pomidorów, sosy owocowe, sosy przyprawowe na bazie owoców lub warzyw, sosy salsa, sosy sałatkowe,
sosy sałatkowe [dressingi], sosy w puszkach, sosy w proszku,
sosy zagęszczone, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, spaghetti, sproszkowane sosy w postaci granulowanej, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne
zastępujące kawę], suche i świeże makarony, syrop skrobiowy w proszku [do żywności], wanilia, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
żywność na bazie mąki, 32 koncentraty do sporządzania
napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe, proszek
do wytwarzania napojów gazowanych, oranżada w proszku,
soki, syropy do napojów.
(210) 464565
(220) 2016 11 30
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASKAKUJ! SERNIK NA
ZIMNO oryginalny Z SEREM MASCARPONE NUMER
1 W POLSCE IDEALNE DODATKI PROPOZYCJA
PODANIA

(531)

01.15.17, 05.07.08, 08.01.15, 11.01.01, 11.01.04, 11.03.05,
11.03.09, 11.03.20, 25.01.15, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 30 ciasta, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto
w proszku, desery w proszku, proszki do wyrobu ciast, sernik,
wyroby cukiernicze, koncentraty deserów, kremy, pianki.
(210) 464568
(220) 2016 11 30
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA PYSZNY BUDYŃ O SMAKU
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(531)

01.15.11, 08.01.19, 08.01.22, 11.03.01, 11.03.04, 26.01.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, budyń w proszku, desery w proszku, gotowe desery
[na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby cukiernicze],
krem budyniowy w proszku, wyroby cukiernicze, budyń
w proszku instant, budynie deserowe typu instant, desery
typu instant.

(210) 464638
(220) 2016 12 01
(731) ANDRZEJCZUK OLIVER BEACH BOX, Kołobrzeg
(540) Beach Box
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, restauracje dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, snack-bary, usługi świadczone przez bary bistro.

(210) 464639
(220) 2016 12 01
(731) LUSAWA RAFAŁ THE ART OF SAFETY, Warszawa
(540) LSMS
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, fakturowanie, fotokopiowanie,
działalność agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, analiza kosztów, maszynopisanie,
usługi porównywania cen, powielanie dokumentów, public
relations, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, analizy rynkowe, badania rynkowe,
usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach komputerowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, sporządzanie
sprawozdań rachunkowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, edycja tekstów, reklama telewizyjna, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, kreowanie wizerunku [ﬁrmy, usług,
towaru], wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, wywiad gospodarczy, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzanie personelem, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne,
41 fotografowanie, fotoreportaże, karaoke [usługi związane
z organizacją imprez karaoke], nagrywanie ﬁlmów na taśmach wideo ﬁlmowanie], nauczanie, nauczanie korespondencyjne, usługi tworzenia obrazów cyfrowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie loterii, kształcenie praktyczne
[pokazy], produkcja ﬁlmów, produkcja programów radiowych
i programów telewizyjnych, rozrywka [widowiska], organizowania i prowadzenie seminariów, sprawdziany edukacyjne,
szkolenia, pisanie tekstów, innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci
komputerowych, organizowanie i obsługa zjazdów.
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(210)
(731)

464646
(220) 2016 12 01
MAJERCZYK JAROSŁAW F.H.U. AUTO-MOTO EXPRES,
Ząbkowice Śląskie
(540) KRAFTWELE WWW.KRAFTWELE.PL

(531) 04.01.04, 04.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 agregatory prądotwórcze, awaryjne agregaty
prądotwórcze, pompy, piły spalinowe, kosy spalinowe, maszyny do mycia ciśnieniowego, 9 stabilizatory napięcia, kolektory słoneczne, 12 wózki narzędziowe.
(210)
(731)

464657
(220) 2016 12 02
TRADICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) PPW POLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY
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(540) Vectis-MG
(510), (511) 1 chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający
do stosowania w przemyśle budowlanym, spoiwa cementowe, spoiwa jako domieszki do zaczynu cementowego,
17 izolacja do celów budowlanych, materiały uszczelniające
i izolacyjne, membrany uszczelniające niemetalowe, mieszaniny uszczelniające do zatrzymywania wycieków ze zbiorników z wodą, mieszanki uszczelniające, 19 bloki wykonane
z betonu do ochrony brzegów rzeki, materiały budowlane
(nie z metalu), materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, mieszanki cementowe, ścianki
szczelne niemetalowe, zaprawy budowlane, 37 budownictwo, budownictwo wodno-lądowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], inżynieria wodno-lądowa w zakresie
nawadniania, inżynieria wodno-lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową, inżynieria
wodno-lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu terenów
wodą powodziową, 42 inżynieria wodno-lądowa, projektowanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania powodziom, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania
zalewaniu budynków wodą powodziową, projektowanie
robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów
wodą powodziową.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.04, 29.01.02
(510), (511) 35 usługi świadczone przez osoby lub instytucje, których celem jest przede wszystkim:. pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
lub pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych, a jednostki usługowe zajmujące się reklamą
biorą na siebie odpowiedzialność za łączność z odbiorcami,
za zapowiedzi lub ogłoszenia za pośrednictwem wszelkich
środków przekazu odnośnie wszystkich rodzajów towarów
i usług.

464672
(220) 2016 12 02
EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) STRADA
(510), (511) 1 dodatki do betonu, spoiwa cementowe, 19 beton, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące
do naprawy dróg, materiały budowlane nie z metalu, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, mieszanki cementowe, zaprawy
budowlane, 37 betonowanie, budownictwo, budownictwo
wodno-lądowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie
zaczynu cementowego.
(210) 464675
(220) 2016 12 02
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) 12 Voltaren MAX Rozruszaj Stawy

(210)
(731)

464663
(220) 2016 12 02
SZUDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bydgoszcz
(540) CRS Centrum Rozwoju Seniora
(531)

26.01.01, 26.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 24.15.01, 24.15.13,
29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(531) 02.07.02, 02.07.23, 02.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki
dziennej nad osobami dorosłymi, usługi domów opieki dla
osób w podeszłym wieku, ośrodki opieki dziennej, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, domy dla ludzi starszych [emerytura].
(210)
(731)

464671
(220) 2016 12 02
EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(210) 464676
(220) 2016 12 02
(731) FUNDACJA NOWE ŻEGLARSTWO, Poznań
(540) NOWE ŻEGLARSTWO

(531)

02.01.12, 02.01.15, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.14, 18.04.01, 18.04.02
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie
sprzedaży odzieży i nakryć głowy, 39 usługi wynajmowania i czarterowania jachtów, 41 szkolenie sportowe, orga-
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nizowanie zawodów sportowych, organizowanie obozów
sportowych, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu.
(210) 464677
(220) 2016 12 02
(731) CISZEWSKI PIOTR, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) ekobieca

(531) 02.03.01, 02.03.02, 02.03.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem sieci Internet w związku z produktami
perfumeryjnymi, produktami kosmetycznymi, produktami
do wizażu, akcesoriami do makijażu, kosmetycznymi środkami upiększającymi, środkami higieny osobistej, artykułami
drogeryjnymi.
(210) 464678
(220) 2016 12 02
(731) HUK TOMASZ, Kowale
(540) Gdańskie Towarzystwo Cyklistów GTC

(531) 26.03.02, 26.07.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.
(210)
(731)

464680
(220) 2016 12 02
EKOBET CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EKOBET CEMENTY

(531) 05.03.14, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 chemiczny zaczyn cementowy uszczelniający do stosowania w przemyśle budowlanym, chemiczny
zaczyn cementowy uszczelniający do użytku w przemyśle
budowlanym, dodatki do betonu, spoiwa cementowe, spoiwa jako domieszki do zaczynu cementowego, 17 izolacja
do celów budowlanych, materiały uszczelniające i izolacyjne, membrany uszczelniające niemetalowe, mieszaniny
uszczelniające do zatrzymywania wycieków ze zbiorników
z wodą, mieszanki uszczelniające, 19 belki betonowe, beton,
beton na pomniki, beton przemysłowy do użytku w pracach
w zakresie inżynierii lądowej, betonowe elementy brukowe,
betonowe elementy budowlane, betonowe materiały budowlane, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, betonowe poidła dla ptaków, betonowe rury, betonowe ściany oporowe, bloczki betonowe, bloki wykonane z betonu
do ochrony brzegów rzeki, budowlane elementy z betonu,
budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami
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sztucznymi i włóknem szklanym, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, drogowe
bariery ochronne z betonu, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, ﬁgurki z betonu, ﬁgury z betonu,
gotowe betonowe elementy budowlane, kamienie brukowe
betonowe, kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje
betonowe], kostki brukowe betonowe, kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], kruszywa wykorzystywane
do przygotowywania betonu, masa betonowa prefabrykowana, materiały budowlane (nie z metalu), materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane
niemetalowe, materiały budowlane ze sztucznego kamienia,
materiały kruszywowe do stosowania w betonie, mieszanki
cementowe, panele betonowe, płyty betonowe, podłogi betonowe, pojemniki betonowe, pokrycia betonowe, pomniki
betonowe, popiersia z betonu, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, posążki z kamienia, betonu lub marmuru,
słupy betonowe, słupy betonowe do użytku jako materiały
budowlane, statuy z betonu, ścianki szczelne niemetalowe,
ściany betonowe, ściany betonowe do celów budowlanych,
wykończenia betonowe z fakturą, zaprawy budowlane,
37 betonowanie, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, budowa konstrukcji inżynierii
wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, budownictwo,
budownictwo wodno-lądowe, doradztwo inżynieryjne
[budownictwo], naprawy betonu, naprawy elementów betonowych, pompowanie betonu, usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie zaczynu cementowego,
uszczelnianie betonu, inżynieria wodno-lądowa w zakresie
nawadniania, inżynieria wodno-lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową, inżynieria
wodno-lądowa w zakresie zapobiegania zalewaniu terenów
wodą powodziową, wzmacnianie fundamentów zaczynem
cementowym, wzmacnianie kopalń zaczynem cementowym, wzmacnianie tuneli zaczynem cementowym, 42 inżynieria wodno-lądowa, projektowanie prac inżynieryjnych
w zakresie zapobiegania powodziom, projektowanie robót
inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu budynków wodą
powodziową, projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów wodą powodziową.
(210) 464681
(220) 2016 12 02
(731) KONOPCZYŃSKA DOMINIKA, Warszawa
(540) granatovo

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

464685
(220) 2016 12 02
AGRO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AGRO-Market24

Nr ZT02/2017
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(531) 02.09.16, 05.03.13, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem Internetu, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi związane z prowadzeniem
platformy handlowej w formie internetowej giełdy produktów rolnych, w tym owoców, warzyw, grzybów, zbóż, roślin,
ziaren, ziół, umożliwianie publikowania ofert i ogłoszeń osobom trzecim na portalu internetowym.
(210) 464707
(220) 2016 12 04
(731) EKIERT PIOTR, Krosno
(540) RENOSKÓR
(510), (511) 2 annato [barwniki], atramenty jadalne, auramina, balsam kanadyjski, barwnik do drewna, barwniki, barwniki, barwniki alizarynowe, barwniki anilinowe, barwniki do likierów, barwniki do masła, barwniki do napojów, barwniki
do obuwia, barwniki do piwa, barwniki słodowe, barwniki
spożywcze, bejce, bejce do drewna, bejce do skóry, biel cynkowa [pigment], biel ołowiana, drewno barwiące, dwutlenek
tytanu [pigment], ekstrakt z drewna barwiącego, emalie
[lakiery], emalie do malowania, emulsje srebrne [pigmenty],
farby aluminiowe, farby bakteriobójcze, farby ceramiczne,
farby i farby mocno rozcieńczone, farby ognioodporne, farby
olejne do użytku w sztuce, farby przeciw zanieczyszczeniom,
farby wodne, farby wodne do użytku w sztuce, farby zawierające azbest, folie metalowe do stosowania w malarstwie,
dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, glejta ołowiowa, gumiguta stosowana w malarstwie, gumożywice, indygo [barwnik],
kalafonia, karbonyl [do konserwacji drewna], karmel [barwnik do żywności], karmel słodowy [barwnik spożywczy],
karmin koszenilowy, kit do ciosów, koloranty, kopal, kreozot
do ochrony drewna, kurkuma [barwnik], lakier asfaltowy,
lakier bitumiczny, lakier kopalowy, lakiery do powlekania
brązem, lakiery i pokosty, lakiery i pokosty, mastyks [żywica
naturalna], metale w proszku do stosowania w malarstwie,
dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, mieszanki drukarskie
[tusz], mieszanki drukarskie [tusz], minia ołowiana, mleko
wapienne, mleko wapienne, oleje do konserwacji drewna,
oleje przeciwrdzewne, papier do barwienia jajek wielkanocnych, podkłady, powłoki, powłoki do drewna [farby], powłoki
do krycia smołowaną tekturą [farby], powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, preparaty ochronne do metali, preparaty zabezpieczające przed psuciem się
drewna, preparaty zapobiegające matowieniu metali, proszek glinowy do malowania, proszki do srebrzenia, próbki
farb w formie łat stosowane przed malowaniem do przetestowania kolorów [do wielokrotnego nakładania], rdza (preparaty zabezpieczające przed -), rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, sadza [barwnik], sadza [pigment],
sadza [pigment], sandarak, siena naturalna [pigment], smary
przeciwrdzewne, sproszkowany brąz do malowania, srebrna
pasta, strączyn żółty [barwnik], sumak do lakierów, sykatywy [środki wysuszające] do farb, szafran [barwnik], szelak,
szkliwo [farby, lakiery], środki zabezpieczające przed rdzą,
taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb],
tlenek kobaltu [barwnik], tonery [tusz] do fotokopiarek, tusz
do apretur dla skór, tusz do grawerowania, tusz do znakowania zwierząt, tusze do skór, utrwalacze [lakiery], utrwalacze
do akwareli, wiążące środki do farb, wiążące środki do farb,
wkłady z atramentem jadalnym, pełne, do drukarek, wkłady
z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, żywice naturalne w stanie surowym.
(210)
(731)

464718
(220) 2016 12 05
D & K TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróżewy
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(540) P PRZEPISOMAT

(531)

25.07.03, 26.04.03, 26.07.25, 26.11.02, 26.15.09, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 9 sprzęt do przetwarzania danych i drukowania,
w szczególności urządzenia do wyszukiwania, wyświetlania
i drukowania albo przesyłania pocztą elektroniczną przepisów kulinarnych, oprogramowanie, w szczególności do wyszukiwania, wyświetlania i drukowania albo przesyłania
pocztą elektroniczną przepisów kulinarnych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], w szczególności do wyszukiwania,
wyświetlania i drukowania albo przesyłania pocztą elektroniczną przepisów kulinarnych.
(210) 464722
(220) 2016 12 05
(731) RDUCH MACIEJ SURF INC., Libertów
(540) SURF INC

(531) 01.15.24, 26.04.18, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 464770
(220) 2016 12 05
(731) MIĘDZYBRODZKI RAFAŁ INTERBEARD, Kraków
(540) CENTRUM FOTELIKÓW

(531)

02.05.17, 02.05.23, 02.05.27, 12.01.01, 12.01.09, 01.01.05,
01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci, siedzenia do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, kosze
przystosowane do rowerów, wózki dziecięce głębokie, spacerowe wózki dziecięce i budki do tych wózków, pokrycia
wózków dziecięcych, w tym spacerowych.
(210) 464772
(220) 2016 12 05
(731) TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) FOOX
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania obrazów, urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazów, urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub obrazów, urządzenia do transmisji
dźwięku, urządzenia do reprodukcji obrazów, elektryczne
urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia kontrolno
- sterujące, elektroniczne przyrządy sterujące, transformatory elektryczne, obudowy urządzeń elektrycznych, obudowy przyrządów elektrycznych, baterie elektryczne, baterie, baterie do telefonów komórkowych, części i akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, zestawy słuchawkowe, kable
połączeniowe, urządzenia do ładowania baterii, ładowarki,
ładowarki do telefonów komórkowych, nośniki do przechowywania danych, urządzenia pamięci, myszka komputerowa,
klawiatury komputerowe, mikrofon, słuchawki, podzespoły
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elektroniczne, optyczne, wyświetlacze, złączki, nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne], optyczne nośniki
danych, płyty dvd, płyty kompaktowe, kasety, skórzane etui
na telefony komórkowe, futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, etui na płyty kompaktowe,
pokrowce ochronne na telefony komórkowe.

(540) VIP Gwarant Service

(210) 464812
(220) 2016 12 06
(731) UPL EUROPE LTD, Warrington, GB
(540) MANCOLAXYL
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nawozy, dodatki chemiczne do pestycydów,
herbicydów, środków owadobójczych, środków grzybobójczych, produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób
roślin, 5 pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy, środki
do niszczenia szkodników, chwastów, robactwa.

(531)

Nr ZT02/2017

18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01,
26.11.25
(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, udzielanie gwarancji
na pojazdy, usługi gwarancji ﬁnansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek awarii pojazdów, usługi
ﬁnansowe w zakresie zakupu pojazdów.
(210) 464848
(220) 2016 12 07
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) FiNaNSiAki

(210)
(731)

464813
(220) 2016 12 06
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PIK
PŁUCIENNIK I KOŁACZ SPÓŁKA JAWNA, Wawrzyszów
(540) PIERROT

(531) 01.15.15, 05.05.20, 05.05.22, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności i napojów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami bezalkoholowymi, usługi reklamowe
w zakresie promocji napojów bezalkoholowych, usługi w zakresie sprzedaży napojów oraz produktów spożywczych
za pośrednictwem sieci franczyzowej, usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w komercjalizacji
produktów, prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego,
usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem
i prowadzeniem franczyz, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, 39 usługi dystrybucyjne dotyczące napojów, usługi dostawy napojów i produktów spożywczych, dostawa butelkowanej wody do domów i biur,
dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia,
usługi transportowe w zakresie napojów i produktów spożywczych, 43 zapewnienie napojów i żywności w bistrach,
restauracjach i stołówkach, usługi kateringowe obejmujące
napoje i żywność dla potrzeb biur, ﬁrm, domów i instytucji,
usługi dostawy napojów do biur i domów, usługi doradcze
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, wypożyczanie automatów do napojów, usługi w zakresie dostarczania napojów, dostarczanie napojów i żywności za pośrednictwem furgonetek.
(210)
(731)

464838
(220) 2016 12 07
AUTOSTRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz

(531) 02.07.12, 02.07.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi bankowe, 41 nauczanie, rozrywka.
(210)
(731)

464870
(220) 2016 12 07
VIMNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FLATS FOR PETS

(531) 03.01.06, 03.01.08, 07.01.08, 07.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 wyszukiwanie informacji dla osób trzecich
w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, internetowe
usługi reklamowe, rejestracja domen internetowych, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego: sprzęt
komputerowy, programy komputerowe, sortowanie danych
w bazach komputerowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklamy, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja komputerowych baz danych, 38 przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, internetowy serwis informacyjny, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne, przesyłanie informacji, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi programowania komputerowego, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, analizy
systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu
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komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, komputerowe zarządzanie plikami, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, programowanie, projektowanie systemów
komputerowych, ogłoszenia elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
powielanie komputerowe, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.
(210) 464874
(220) 2016 12 07
(731) CIOSK KARINA, Kielce
(540) SPINKI
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(210) 464877
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ SMILING JOKER II

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
(210)
(731)

(531) 24.17.05, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 organizacja przyjęć, organizacja balów, organizacja i prowadzenie warsztatów, organizacja koncertów,
organizacja konferencji, organizacja kongresów, organizacja
seminariów, organizacja sympozjów, organizacja zjazdów,
organizacja konkursów, organizacja konkursów piękności,
organizacja obozów sportowych, organizacja spektakli, organizacja wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, zawody
sportowe, orkiestry (usługi), pokazy mody w celach rozrywkowych, prowadzenie koncertów (organizacja), przyjęcia
(planowanie, rozrywka), warsztaty - organizowanie i prowadzenie (szkolenia), zjazdy (organizowanie i obsługa), fotograﬁe, fotoreportaże, dekoracje sceniczne, 45 planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych.
(210)
(731)

464876
(220) 2016 12 07
ANDEA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Andea

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, urządzenia
telefoniczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, nagrane
programy sterujące komputerowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, telefony przenośne, oprogramowanie
do gier komputerowych, 42 usługi programowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, odzyskiwanie danych komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, instalacje oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, oprogramowanie jako usługa, usługi doradcze
w zakresie technologii informacyjnej [IT], hosting serwerów.

464878
(220) 2016 12 07
SOCJOMANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SOCJOMANIA
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, usługi konsultingowe związane
z personelem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, 41 kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem
i biznesem, organizowanie seminariów szkoleniowych, szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym.
(210)
(731)

464880
(220) 2016 12 07
SOCJOMANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) socjomania

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.16
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, usługi konsultingowe związane
z personelem, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, 41 kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem
i biznesem, organizowanie seminariów szkoleniowych, szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym.
(210) 464882
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ MYSTERY JOKER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
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edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
(210) 464883
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ SLOT BIRDS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, 41 organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach rozrywkowych.
(210) 464884
(220) 2016 12 07
(731) BEREŻECKI MARCIN, Gdynia
(540) FOCACCIÓ Bistro & Pizzeria

(531) 26.05.02, 26.05.09, 26.05.11, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne, usługi
barowe.
(210)
(731)

464943
(220) 2016 12 08
GRENTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) GRENTON
(510), (511) 7 mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, elektroniczne układy sterowania do silników, urządzenia elektryczne do sterowania drzwiami, oknami, bramami,
furtkami, roletami, żaluzjami, okiennicami, zamkami, 9 sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne, elektroniczne sterowniki [Ecg] do lam i opraw oświetleniowych
LED, automatyczne systemy sterowania ogrzewaniem,
wentylacją, klimatyzacją (HVAC), automatyczne systemy
sterowania dostępem, mechanizmy kontroli dostępu, serwery do automatyzacji domu, czujniki, detektory, urządzenia do monitorowania, elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów i przedmiotów, elektroniczne urządzenia
nawigacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, elektroniczne
znaczniki, podzespoły elektrotechniczne, krzemowe układy
scalone [elektroniczne], chipy [układy scalone], komponenty elektroniczne i elektroniczne, urządzenia do przetwarza-
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nia danych, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia
do zdalnego sterowania oświetleniem, dostępem, urządzenia do automatycznej regulacji, aparatura i urządzenia
do kontrolowania elektryczności, przełączniki czasowe automatyczne, tranzystory, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania, łączniki elektryczne, przekaźniki elektryczne,
przetworniki elektryczne, wtyczki i gniazdka elektryczne,
osprzęt do oświetlenia, zamki elektryczne i elektroniczne, termostaty, wideofony, alarmy, terminale do wprowadzania i wyprowadzania danych, terminale komunikacji
bezprzewodowej, terminale multimedialne, interfejsy komunikacyjne, oprogramowanie komputerowe, programy
do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe
do zdalnego sterowania, oprogramowanie komputerowe
przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API),
oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami
danych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz
do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie
komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
użytkowe, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze,
oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz
danych, aplikacje do użytku z telefonami komórkowymi,
35 gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, zwłaszcza związanych z automatyzacją budynku, kompilacja danych dla osób trzecich,
tworzenie komputerowych baz danych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie automatyki
budynkowej, usługi lokalizacji w oparciu o bazy danych,
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie
informacji handlowych, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej internetowej produktów, akcesoriów, elementów
składowych oraz urządzeń sterujących z zakresu sprzętu
automatyki budynkowej, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, systemów kontroli dostępu, systemów alarmowych, systemów audio i wideo, systemów przeciwpożarowych, systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
(HVAC), systemów oświetleniowych, zarządzanie sklepami
detalicznymi, hurtowymi i internetowymi, usługi zarządzania plikami komputerowymi związanymi z automatyzacją
budynku, 37 usługi doradcze związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu automatyki budynkowej, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, usługi w zakresie
instalowania, uruchamiania, diagnostyki, naprawy, konserwacji sprzętu automatyki budynkowej, informacja w zakresie zastosowań automatyki budynkowej, instalowanie,
konserwacja i naprawa systemów ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji (HVAC), 38 przesyłanie informacji przez sieci
komputerowe i telekomunikacyjne, przesyłanie informacji
za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dostępu do stron i portali informatycznych do zdalnej instalacji, konﬁguracji, sterowania, zarządzania i monitorowania
za pomocą komputera lub telefonu komórkowego instalacjami automatyki budynkowej, systemami ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji (HVAC), systemami oświetlenia,
systemami kontroli dostępu, systemami alarmowymi i nadzoru, systemami przeciwpożarowymi, 42 opracowywanie
i utrzymywanie baz programów komputerowych i baz danych, usługi w zakresie montażu, instalowania, konserwacji
i napraw oprogramowania, usługi projektowe w zakresie
urządzeń elektronicznych, systemów bezpieczeństwa,
instalacji automatyki budynkowej, usługi inżynierskie, doradztwo techniczne w zakresie wdrażania systemów komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz automatyki
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budynkowej, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, techniczne
usługi informatyczne w zakresie instalacji sieci automatyki
budynkowej.
(210)
(731)

464946
(220) 2016 12 08
FITNESS CLUB S4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) S4 FITNESS CLUB

(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć ﬁtness, usługi trenera
osobistego, usługi trenerskie, informacja o imprezach sportowych, informacja o imprezach rekreacyjnych, gimnastyka,
obozy sportowe, sport (wypożyczanie sprzętu), wypożyczanie sprzętu sportowego.
(210)
(731)

464947
(220) 2016 12 08
FITNESS CLUB S4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) S4 FIGHT CLUB

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć (sztuki walk), usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, informacja o imprezach
sportowych, warsztaty, szkolenia, usługi trenerskie, organizowanie obozów sportowych ze sztuk walk, kultura ﬁzyczna.
(210)
(731)

464987
(220) 2016 12 09
ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Gliwice
(540) magazyn online

49

(531) 01.15.11, 24.15.03, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 magazynowanie.
(210) 464990
(220) 2016 12 09
(731) PROFUS MAREK PROFUS MANAGEMENT, Warszawa
(540) TYGODNIK Piłka Nożna

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje drukowane, periodyki, czasopisma, książki, poradniki, prospekty, broszury, podręczniki,
ulotki, 35 reklamowa działalność informacyjna, także on-line w sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci on-line, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, usługi badania
rynku i opinii publicznej, marketing bezpośredni i marketing
wydarzeń (organizowanie imprez reklamowych), usługi telemarketingowe, wypożyczanie materiałów reklamowych,
czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji
publicznej, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
agencji reklamowej, sprzedaż ﬁlmów i nagrań video o charakterze informacyjnym i edukacyjno-szkoleniowym o tematyce sportowej, 38 prowadzenie elektronicznych biuletynów
informacyjnych, elektroniczne przechowywanie i wyszukiwanie informacji i danych, dostarczanie oraz transmisja informacji tekstowej i obrazowej w sieci komputerowej na rzecz
osób trzecich, zamieszczanie ﬁlmów i nagrań video o charakterze informacyjnym i edukacyjno - szkoleniowym o tematyce sportowej na stronach internetowych, prowadzenie
on-line klubów tematycznych, wytwarzanie elektronicznych serwisów informacyjnych oraz portali internetowych,
40 usługi poligraﬁczne, usługi elektronicznej małej poligraﬁi
(komputerowej), 41 publikowanie książek i czasopism, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, konferencji,
seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, wystaw o tematyce sportowej i rekreacyjnej, publikowanie tekstów, także
on-line i na nośnikach, informacja o książkach, czasopismach,
imprezach sportowych i rozrywkowych, o sporcie, rekreacji
i edukacji, usługi reporterskie, w tym sprawozdawców sportowych, usługi cyfrowego obrazowania, prowadzenie on-line publikacji elektronicznych, produkcja oraz wypożyczanie
ﬁlmów i nagrań video, organizowanie konkursów edukacyjno - promocyjnych o tematyce sportowej, 42 tworzenie i/lub
prowadzenie oraz użyczanie stron internetowych na rzecz
osób trzecich, odpłatne udostępnianie komputerowych baz
danych, 45 licencjonowanie ﬁlmów i nagrań video o charakterze informacyjnym i edukacyjno - szkoleniowym o tematyce sportowej.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

459840, 459842, 460221, 462495, 463165, 464185, 464385, 464561, 464671, 464672, 464680, 464812

2

462214, 462495, 462745, 464707

3

460842, 460981, 461285, 462495, 462708, 462709, 462724, 462841, 463165, 463214, 463851, 463992, 463998,
463999, 464082, 464182, 464385

4

462495, 463573, 464087

5

459840, 459842, 461285, 462664, 462709, 462724, 462779, 462841, 463154, 463214, 463851, 463868, 463997,
463998, 463999, 464000, 464186, 464187, 464267, 464385, 464675, 464812

6

460708, 461863, 462495, 462717, 464237, 464446

7

460708, 464077, 464237, 464354, 464646, 464943

8

460981

9

457309, 460631, 461287, 461317, 461863, 462284, 463080, 463925, 464001, 464247, 464354, 464356, 464359,
464403, 464553, 464646, 464718, 464772, 464876, 464877, 464882, 464883, 464943

10

461285, 462664, 462754

11

460981, 461863, 464004, 464237, 464251, 464484

12

462560, 464077, 464646, 464770

16

457309, 457633, 461287, 462495, 463196, 463925, 464104, 464316, 464354, 464356, 464359, 464510, 464990

17

461863, 464671, 464680

18

460707, 463220, 463796

19

461863, 464251, 464446, 464458, 464671, 464672, 464680

20

460708, 462495, 462717, 464554

21

464104

24

462577, 463796, 464097

25

457309, 460707, 461393, 462577, 463220, 463796, 463925, 464074, 464676, 464681, 464722

28

461287, 463925, 464354, 464356, 464359

29

460221, 462281, 463208, 463217, 463866, 464167, 464170, 464500, 464561

30

460221, 462111, 462112, 463208, 463747, 463778, 463781, 463782, 463783, 463866, 464084, 464167, 464170,
464277, 464507, 464556, 464561, 464565, 464568

31

463866, 463950, 464294, 464500

32

462146, 463061, 463866, 464180, 464214, 464561

33

460130, 462095, 463866

34

460842

35

457309, 457633, 457932, 459652, 459653, 459654, 460708, 460842, 462215, 462284, 462495, 462550, 462577,
462745, 462753, 463129, 463196, 463747, 463866, 463925, 463942, 464076, 464180, 464209, 464233, 464247,
464251, 464316, 464354, 464356, 464359, 464406, 464429, 464461, 464510, 464550, 464639, 464657, 464676,
464677, 464685, 464813, 464870, 464878, 464880, 464943, 464990

36

457932, 459541, 459652, 459653, 459654, 460157, 462157, 462284, 462550, 463196, 463469, 463471, 463473,
463474, 463481, 463483, 463484, 463858, 463893, 463923, 464001, 464164, 464209, 464233, 464316, 464322,
464354, 464838, 464848

37

459541, 460631, 462284, 463469, 463471, 463473, 463474, 463481, 463483, 463484, 463573, 463942, 464001,
464316, 464322, 464354, 464446, 464671, 464672, 464680, 464943

38

457309, 462215, 463925, 464247, 464354, 464356, 464359, 464870, 464943, 464990
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51

1

2

39

459541, 459652, 459653, 459654, 462495, 463573, 464209, 464247, 464256, 464406, 464464, 464475, 464476,
464486, 464487, 464676, 464813, 464987

40

460708, 462754, 462869, 464395, 464458, 464500, 464990

41

457309, 460708, 461287, 462026, 462550, 463146, 463147, 463148, 463149, 463150, 463152, 463153, 463167,
463168, 463196, 463215, 463217, 463220, 463787, 463925, 463942, 464076, 464093, 464180, 464209, 464247,
464316, 464324, 464325, 464354, 464356, 464359, 464406, 464409, 464461, 464482, 464639, 464676, 464678,
464848, 464874, 464877, 464878, 464880, 464882, 464883, 464946, 464947, 464990

42

457309, 459541, 460631, 460708, 461317, 462215, 462717, 463196, 463469, 463471, 463473, 463474, 463481,
463483, 463484, 463925, 464247, 464322, 464671, 464680, 464718, 464870, 464876, 464943, 464990

43

463215, 463217, 463747, 463850, 464076, 464180, 464249, 464256, 464316, 464347, 464482, 464638, 464663,
464813, 464884

44

459541, 462664, 462753, 462754, 463080, 463997, 464164, 464316, 464500

45

462753, 463196, 464874, 464990

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

\\ V \\ V BUILDING POLAND
12 Voltaren MAX Rozruszaj Stawy
4Mobility
AGRAFKA
Agro Wydawnictwo
AGRO-Market24
ALKARO TEAM LOGISTICS
Amara
Andea
APTEKA DLA SERCA Rok założenia 2014
Arnimax
AZOLAR
bąbel
Beach Box
bee 2
BENNEWICZ Instytut Kognitywistyki
BIELENDA TOTAL LOOK MAKE-UP
BLACK VODKA
BLAU TECHNIK
Brilly
CarbonTear
CENTRUM FOTELIKÓW
CENTRUM MEDYCZNE VITA MED
Centrum Nauki Experyment
charlene
CIiTT Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
CLAZICON
CLUB Wesele
CNNG AUDYTOR
CRS Centrum Rozwoju Seniora
DEKAR
Delecta PROSTO Z SERCA PYSZNY
BUDYŃ O SMAKU
Delecta PROSTO Z SERCA ZASKAKUJ!
SERNIK NA ZIMNO oryginalny Z SEREM
MASCARPONE NUMER 1 W POLSCE
IDEALNE DODATKI PROPOZYCJA PODANIA
Delecta PROSTO Z SERCA
DISCO ENERGY DRINK
DRAWEX 1993
EDUTEC Targi Technologii i Wyposażenia
dla Edukacji
EKOBET CEMENTY
ekobieca
ELTAX Rok. zał. 1981
EPI Plus

459541
464675
459654
460707
457633
464685
464464
463214
464876
463997
464000
463154
463747
464638
463796
464406
463992
460130
461863
464182
462560
464770
462664
461287
464087
463196
461285
464076
464233
464663
464446
464568

464565
464561
463061
462717
464461
464680
464677
464001
463923

EXOTIC Zdrowe Pola
Ff
FiNaNSiAki
FLATS FOR PETS
FLIS Happy Max Crispy hazelnut
cheese wafer
FLIS Happy Max Crispy milk choco wafer
FLIS Happy Max Crispy milk hazelnut wafer
FLIS Happy Max Crispy strawberry
yoghurt wafer
FOCACCIÓ Bistro & Pizzeria
FOOX
FRUMIX
Galeria Gorlicka
Gdańskie Towarzystwo Cyklistów GTC
GEOTEL
GERLAVIT
GÓRNOŚLĄSKA SZKOŁA
ULTRASONOGRAFII CHORZÓW Usg
góry spotkań KARPATY.PL
granatovo
GRENTON
H HEPATICA
H HOLOGRAPH PICTURES
H HOLOGRAPH PICTURES
HAWA
Holograﬁc EFFECT
HOT FUN ENERGY DRINK
in-krakow
just FAKE!
Kaczka z wybiegu
kaskada
KIELCE Majonez KIELECKI
Tradycja produkcji od 1959 r.
KOJRA Konsorcjum Ogólnopolskie
Jednoczące Rynek Agencyjny
KOKOON
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
MYSTERY JOKER
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
SLOT BIRDS
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
SMILING JOKER II
KOPERNIK TORUŃ Z serca fabryki
Torcik piernikowy w deserowej
czekoladzie Kakaowo-orzeszkowy

463208
464097
464848
464870
463783
463778
463782
463781
464884
464772
460221
464316
464678
460631
462708
464093
463129
464681
464943
464267
464324
464325
463573
462869
464214
464247
460842
464500
464359
464556
460157
459842
464882
464883
464877

462112
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KOPERNIK TORUŃ Z serca fabryki
Torcik piernikowy w deserowej
czekoladzie Nadzienie owocowe
KRAFTWELE WWW.KRAFTWELE.PL
Krzemo
LAZUR OPTIQUE
LC Lucca Cipriano supreme man
L-car
LEGENDS Duda-Cars
LEGENDS Duda-Cars
LEGENDS Duda-Cars
LEGENDS Duda-Cars
Leszek piwo jasne pasteryzowane
warzone według tradycyjnej
receptury żninskiej
LINGUA NOVA OGÓLNOPOLSKA
GRUPA JĘZYKOWA Rok założenia 1991
LINK4
LINK4
Long 4 Show by Oceanic
loteriada
LSMS
LUX4HOME
magazyn online
Makler
MANCOLAXYL
Maverick
Maxhub
maximus
mFLOTA
MINTRA
Mocno nadziane
Mruczek
MYKODERMINA
naris
NEPTUN
NORDFIX
NOWE ŻEGLARSTWO
NOWY PUNKT 2
Ordo Supremus Militaris Templi
Hierosolymitani Swiss Registry
CH-660.1.972999-4
orito
OVONUM SALUTEM
P PRZEPISOMAT
PAPAYASEPT
PARKIET HAJNÓWKA TRADYCYJNE
PODŁOGI DREWNIANE
PASTA Sana
PIAST
PIERROT
player
PLOMBIR

2

462111
464646
464185
463080
464082
464550
464475
464476
464486
464487

462146
463787
463858
463893
462724
464356
464639
464251
464987
464187
464812
462495
464403
464004
462284
464104
464256
463950
463998
464074
463146
463165
464676
464322

457932
464084
462709
464718
463851
464458
464277
463149
464813
463925
464507

53
1

Pobudzenie
POSSI AIR
PPW POLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY
preemium.pl
pro musica szkoła muzyki rozrywkowej
Provocater
PSYgarnij
PUDRODERM
QUEST Corporate Language Solutions
R Roomland.pl Znajdź swój kwadrat
RATOXAN
RELAX
RENOSKÓR
RESTAURANT SEAFOOD STATION
SOPOT BAR & GRILL
Ricetta Oryginale MUSIC EDITION
TOTINO ECCELLENTE CHILL OUT & MOJITO
RODZINA ZDROWIA EssentioLiver
Suplement diety
RODZINA ZDROWIA Vitaminum B2 Forte
Suplement diety
ROKITA
S4 FIGHT CLUB
S4 FITNESS CLUB
SafeSky
SAWA
selﬁe project
SERIO
Skreślamy ale z Bakalem!
SŁOŃCE
SOCJOMANIA
socjomania
SPINKI
SPIŻOWI MOCNI
STRADA
SURF INC
system anioł stróż
Szkoła Muzyki Rozrywkowej Pro Musica
Świętokrzyska Kuźnia Smaków
T TORUS
T TORUS
T TORUS
T TORUS
T TORUS
T TORUS
T
Taco Taco
TATRY
TECHNIKA II
tkalnia centrum Pabianic
totalizator sportowy
TRIA

2

457309
464554
464657
463220
463168
460981
464164
463999
464409
462215
464385
463148
464707
464249
462095
463868
462779
464294
464947
464946
464553
463147
462841
463215
462281
463153
464878
464880
464874
464180
464672
464722
462753
463167
463866
463469
463471
463473
463474
463481
463483
463484
463850
463152
464395
464209
464354
461317

54
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TRIGAR

463942

TSKŻ TOWARZYSTWO
POŁECZNO-KULTURALNE ŻYDÓW
W POLSCE

464482

TYGODNIK Piłka Nożna

464990

tygryski

464167

Tygryski

464170

ULTIMA

464484

unano

464429

URBAN PATROL

462577

Vectis-MG

464671

Verde RUCOLA

463217
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VIP Gwarant Service
Wicher
WOLNOŚĆ
W-PASS
WSPIERAJMY SĄSIEDZKI BIZNES
Wszędzie tam, dokąd zmierzasz
XENAMIDE
YEYE MEX FOOD & MUSIC BAR
YLIA
Zespół Regionalny im. Klimka Bachledy
złote PLAKATY
ŻYJ PEŁNIĄ BARW

2

464838
464186
463150
464237
462550
462157
459840
464347
460708
462026
464510
462745

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.
1324814
1324816
1324930
1325060

SCast
Net Universe
CFE: 01.15.11, 07.01.24
FELLINI
makro Chef
CFE: 26.04.02, 27.05.09, 29.01.13

9
3, 35
18, 25, 35
3, 5, 16, 29,
30, 31, 32,
33, 34

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1324816,

5

1325060

9

1324814

16

1325060

18

1324930

25

1324930

29

1325060

30

1325060

31

1325060

32

1325060

33

1325060

34

1325060

35

1324816,

1325060

1324930

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.
310851
740115
949544
966454
1039943
1143214
1201765
1225153
1232065
1274860
1276419
1280847
1305432
1309881
1309882
1309883
1310443
1319678
1319679
1324311
1324313
1324314
1324332

1324333

1324349
1324372
1324393
1324449

Detia (2016 09 15)
1, 5
HYALUGEL (2016 09 27)
3, 5
GoGEN (2016 11 07)
CFE: 26.01.04, 27.05.09
9, 18, 35, 39
GODDESS (2016 11 07)
CFE: 27.05.19
7, 8, 9, 11, 16, 21, 35
NEORETIN (2016 11 03)
3
Mont Blanc (2016 09 26)
33
RedFox (2016 10 19)
CFE: 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
18, 20,
22, 28
MEDGATE (2016 11 07)
44
MINELLI (2016 11 22)
25
TENSO (2016 11 03)
20
ORIGINE KRYS (2016 12 02)
CFE: 26.04.18, 27.05.17, 29.01.12
9
REMILLONS (2016 11 08)
33
DONUT WORRY, BE
30
HAPPY (2016 11 22)
ALICREM (2016 10 12)
CFE: 27.05.02, 29.01.12
16, 20, 29, 30
Gran Cucina (2016 10 12)
CFE: 27.05.02, 29.01.04
16, 20, 29, 30
Hu La La (2016 10 12)
CFE: 27.05.02, 29.01.04
16, 20, 29, 30
BFG POLO STYLE (2016 09 21)
CFE: 25.01.25
18, 25
#MY_DENTITY (2016 11 21, 2016 05 31)
3
MYDENTITY (2016 11 21, 2016 05 31)
3
SHEN CHI (2016 08 11)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
1
FANGXING (2016 08 15)
12
MILEMORE (2016 08 15)
12
DEXPANTHEN SOPHARMA (2016 07 20,
2016 07 07)
CFE: 27.05.01
3, 5
Dexpanthen sopharma (2016 07 20,
2016 07 08)
CFE: 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
3, 5
BekoSan (2016 05 20)
31
D-LIFE (2016 09 16, 2016 03 23)
9
LUXI (2016 04 27, 2016 02 05)
CFE: 27.05.17, 28.03.00
1
CACIA (2016 10 12, 2016 09 23)
1

1324459
1324512

1324527

1324529

1324540

1324545
1324556
1324596
1324720
1324746
1324762
1324991
1325023

1325032
1325034
1325035
1325039
1325070
1325115
1325135

ECONOMY CAR RENTALS (2016 10 12)
CFE: 04.05.02, 18.01.09, 24.05.01, 29.01.13
39
Pionir MENTHOL bombone (2016 07 11,
2016 03 14)
CFE: 01.15.17, 05.03.15, 08.01.19, 26.11.13,
30
27.05.02, 29.01.13
Pionir PRAVI MEDENJACI Medeno srce
(2016 09 16)
CFE: 02.09.01, 03.13.04, 08.01.22, 25.01.01,
30
27.05.13, 29.01.15
Pionir NEGRO ODZACAR GRLA (2016 10 17)
CFE: 02.01.15, 08.01.22, 14.11.01, 25.01.01,
30
26.01.18, 29.01.15
Pionir MENTHOL strong (2016 07 11,
2016 03 14)
CFE: 01.15.17, 08.01.19, 26.11.13, 27.05.02,
30
29.01.13
HISTOMER (2016 09 05, 2016 04 27)
CFE: 03.07.19, 26.01.15
3
SAIGA (2016 08 16)
9
Venus’ Temptation (2016 05 25)
CFE: 28.03.00
25
YSVANG (2016 05 20)
CFE: 27.05.01
25
EXT IT’S ONLY ONE (2016 09 05, 2016 05 23)
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.12
25
Jojomi (2016 07 11)
CFE: 27.05.02
30
ANTICO ITALIANO
33
(2016 09 06)
STORCK We create joy (2016 08 22,
2016 07 20)
CFE: 03.07.16, 27.05.10, 29.01.13
30, 35, 41
Corrugator 4.0 (2016 09 08,
7, 9, 41, 42
2016 03 11)
LIBERTAS (2016 10 22, 2016 04 22)
10
LIBERTAS HIP (2016 10 22, 2016 04 22)
10
LDNIO (2016 08 30, 2016 05 09)
CFE: 27.05.01
9
JG WILD (2016 04 15)
CFE: 03.04.07, 24.15.02, 27.05.01
18, 25, 35
EdgeLux (2016 06 28)
9, 11
JD (2016 10 25)
CFE: 01.01.01, 09.01.24, 27.05.24
12

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

310851,

1324311,

1324393,

1324449

3

740115,

1039943,

1319678,

1319679,

5

310851,

740115,

1324332,

1324333

7

966454,

1325032
1276419,

1324372,

1324332,

1324333,

1324545

1324556,

1325032,

1325039,

8

966454

9

949544,
1325115

966454,

10

1325034,

1325035

11

966454,

1325115

12

1324313,

1324314,

1325135

16

966454,

1309881,

1309882,

1309883

18

949544,

1201765,

1310443,

1325070

20

1201765,

1274860,

1309881,

1309882,

1309883

21

966454
1310443,

1324596,

1324720,

1324746,

1325070

1309883,

1324512,

1324527,

22

1201765

25

1232065,

28

1201765

29

1309881,

1309882,

1309883

30

1305432,
1324540,

1309881,
1324762,

1309882,
1325023

31

1324349

33

1143214,

1280847,

1324991

35

949544,

966454,

1325023,

39

949544,

1324459

41

1325023,

1325032

42

1325032

44

1225153

1325070

1324529,

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.
458262
458103
460195
460223
457667

2016 11 16
2016 11 16
2016 11 29
2016 11 29
2016 12 12

35
9, 16, 41
1, 39
1, 39
38, 42, 45

461356
459560
459265
458641
458642

2016 12 12
2016 12 12
2016 12 12
2016 11 30
2016 11 30

35, 41, 42
9
34
35, 41
35, 41
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