URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIULET YN
Urzędu Patentowego
Znaki towarowe

Warszawa 2017

3

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów
wydanych na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych
znakach towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
y zgłoszonych znakach towarowych,
y wyznaczonych na terytorium RP międzynarodowych znakach towarowych,
y informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium RP
międzynarodowego znaku towarowego.

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium RP (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.

BIULE T YN
Urzędu Patentowego
Znaki towarowe
Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r.

Nr ZT03

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
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
(210)
(731)
(540)
(511)

464102
(220) 2004 05 01
CASTEL FRERES S.p. A.S., Blanquefort, FR
CASTEL
33

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa
towarów

33

Numery zgłoszeń

464102

WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH
W TRYBIE KRAJOWYM DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.

Znak

CASTEL

Numer
zgłoszenia

464102

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)

454954
(220) 2016 04 15
TERMOPIAN MAŁGORZATA BĘDKOWSKA SYLWESTER
BĘDKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Czechowice-Dziedzice
(540) SKYGEO

(531)

18.05.01, 18.05.03, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograﬁczne, kinematograﬁczne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, pliki cyfrowe, nośniki danych informatycznych, urządzenia elektroniczne i optyczne, 16 druki, materiały drukowane, fotograﬁe,
wydruki publikacji, wyników badań, opracowań, ekspertyz,
fotograﬁi, map, 35 usługi reklamowe, wywiad gospodarczy,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 41 wykonywanie
fotograﬁi lotniczych, wykonywanie fotograﬁi reklamowych,
42 dokonywanie badań i pomiarów technicznych z samolotu, w tym badań i pomiarów kartograﬁcznych, geoﬁzycznych,
geologicznych, geodezyjnych, termalnych, hydrologicznych,
meteorologicznych, badań i pomiarów ziemi, badań i pomiarów środowiska, badań i pomiarów komunikacyjnych,
badań i pomiarów kosmicznych, badań i pomiarów powietrza, badań i pomiarów fotogrametrycznych, badań i pomiarów urbanistycznych i architektonicznych, przetwarzanie informacji cyfrowych w zakresie badań i pomiarów lotniczych,
analizy obrazów satelitarnych, powyższe usługi nie obejmują
udostępniania aktualnych informacji o geodezyjnych pomiarach ruchów skorupy ziemskiej, 45 usługi ochrony i nadzoru z powietrza, usługi detektywistyczne z wykorzystaniem
sprzętu lotniczego.
(210)
(731)

456190
(220) 2016 05 11
VICTORIA BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) Success Driven Workspace
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie,
materiały fotograﬁczne, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych
klasach), publikacje, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, notatniki, notesy, kalendarze, torby, opa-

kowania z papieru, tektury, foldery, artykuły biurowe, teczki,
skoroszyty, wizytówki, długopisy ołówki, pióra, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo i pomoc
w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej,
marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo w tym zakresie, informacja handlowa
i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, informacja
handlowa i doradztwo w zakresie reklamy radiowe, prasowej,
telewizyjnej, marketing i reklama bezpośrednia, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlowych i reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 36 doradztwo
ﬁnansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa
oraz najem nieruchomości, usługi ﬁnansowe w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości, ﬁnansowanie konsorcjalne
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie ﬁnansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwa
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości,
timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych,
usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami
rozrywkowymi, usługi zarządzania portfelem nieruchomości,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, wycena nieruchomości, wynajem
powierzchni dla osób trzecich wynajmujących w celach prywatnych lub handlowych, wynajem powierzchni, w szczególności w kompleksie biurowym, zarządzanie powiernicze
nieruchomościami, administracja, organizacja i zarządzanie
nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich,
, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, udostępnianie garaży i miejsc parkingowych,
wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, transport towarów do nabywcy, dostarczanie paczek, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, oraz organizowanie wystaw i imprez
kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych.
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(210)
(731)

456363
(220) 2016 05 13
GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA, Warszawa
(540) KUCHCIK

(531) 02.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do produkcji ciast spożywczych, maszyny dla przemysłu cukrowniczego, młynki domowe elektryczne, młynki do kawy elektryczne, maszynki do siekania
mięsa, szatkownice do warzyw, miksery, noże elektryczne,
nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne, części i akcesoria
małych elektrycznych narzędzi iprzyborów kuchennych,
elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, roboty kuchenne
elektryczne, rozdrabniarki odpadków, urządzenia do odszypułkowania, elektryczne otwieracze do puszek, elektryczne
domowe wyciskacze do owoców, pakowarki, młynki do pieprzu inne niż ręczne, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, ubijarki odpadków żywnościowych i śmieci, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, odkurzacze
elektryczne, elektryczne noże do otwierania konserw, automaty sprzedające uruchamiane monetami, 8 noże do otwierania konserw nieelektryczne, łyżki, widelce, noże, nożyce,
nożyce sprężynowe, nożyczki, ostrzałki, ostrza, scyzoryki,
sztućce stołowe (noże, widelce i łyżki), sztylety, żyletki, krajarki do sera nieelektryczne, sprzęt do grillowania, a mianowicie:
szczypce, kratka, widelce, łopatka, 9 wagi, liczniki elektryczne,
elektryczne zawory regulujące, zawory elektromagnetyczne,
zawary termostatyczne, urządzenia termostatyczne gazowe
i elektryczne, komputery kuchenne, wyposażenie kontrolne
i bezpieczeństwa do kuchni i urządzeń gazowych, przyrządy
do mierzenia, analizowania i kontrolowania gazów i palników wszelkiego rodzaju, automatyczne urządzenia do rozdzielania żywności, napojów i innych produktów, automatyczne mechanizmy uruchamiane monetami, automatyczne
maszyny sortujące i liczące monety , 11 sprzęt gospodarstwa
domowego do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, kuchnie i kuchenki gazowe, kuchnie i kuchenki gazowo-elektryczne, kuchnie elektryczno-gazowe, kuchenki elektryczne, opiekacze gazowe,
opiekacze elektryczne, kuchenki mikrofalowe, kuchnie elektryczne i mieszane dla przemysłu, użytku medycznego, wyciągi wentylacyjne, wyciągi kuchenne, okapy, gazowe i elektryczne piece przemysłowe i do użytku domowego, gazowe,
elektryczne i gazowo-elektryczne piece kuchenne, gazowe
i elektryczne piece piekarskie, piece do pieczenia pizzy
i wyrobów cukierniczych, piece mikrofalowe, gazowe, elektryczne i gazowo-elektryczne, wyposażenie palenisk, wyposażenie pieców, kuchenki na drzewo, węgiel i olej opałowy,
elektryczne oraz podgrzewane drzewem i węglem, stałe
i obrotowe zwykłe oraz autoklawowe kuchenki na rondle
ogrzewane gazem, elektrycznością i parą, gazowe, elektryczne i parowe kuchenki do kąpieli wodnej, elektryczne kuchnie
ciśnieniowe, urządzenia i instalacje do gotowania, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne ﬁltry do kawy, urządzenia
do palenia kawy, urządzenia do przygotowywania kawy,
czajniki elektryczne, urządzenia i instalacje do przygotowywania, przetwarzania, odświeżania, gotowania i rozdziału
żywności i prowiantów, jak i napojów, części i akcesoria maszyn i urządzeń do przygotowywania, gotowania i rozdziału
żywności i napojów, opiekacze do chleba, elektryczne formy
do wypiekania ciasta, waﬂi, rożna, stałe i obrotowe rożna ga-

Nr ZT03/2017

zowe i elektryczne, pręty do rożna, ruszty paleniskowe, ruszty
piecowe, gazowe i elektryczne ruszty i płytki, ruszty do befsztyków, tostery, frytkownice, gofrownice, grille, barbecue
grille, elektryczne grille, płyty elektryczne grzejne, płyty elektryczne kuchenne, płyty elektryczne jako części piecyków,
płyty elektryczne indukcyjne, elektryczne i parowe naczynia
do smażenia, urządzenia do gotowania jaj, szybkowary elektryczne, elektryczne patelnie, gazowe i elektryczne głębokie
patelnie przemysłowe, kociołki i naczynia do gotowania pod
ciśnieniem, małe i duże grzejniki do ogrzewania talerzy, zasysające i wentylacyjne ﬁltry przeciwdymne do kuchenek,
termoelementy i zespoły elektromagnetyczne do kuchni i grzejników, zawory gazowe, zapalniczki elektryczne
do kuchni i piecyków, aparaty grzewcze, wytwarzające parę,
do gotowania oraz części i przybory do tego rodzaju maszyn,
sprzętów i narzędzi, urządzenia i instalacje do gotowania, paleniska, ruszty do paleniska, palniki, rożen, kurki do gazu, zawory prysznicowe, zawory mieszające, zawory do rur, zawory
do regulacji przepływu wody, zawory do grzejników, zawory
bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, 21 frytkownice nieelektryczne, garnki do gotowania na parze (nieelektryczne),
garnki kuchenne, gofrownice do ciast nieelektryczne, grille campingowe,ekspresy do kawy nieelektryczne, młynki
do kawy nieelektryczne, kotły, metalowe garnki turystyczne,
grille kempingowe, korkociągi, metalowe naczynia do domowego i kuchennego użytku, tace, rondle, patelnie, zestawy do kawy i herbaty, zestawy garnków i patelni, patelnie,
małe naczynia do domowego i kuchennego użytku.
(210)
(731)

456921
(220) 2016 05 24
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW PULLED PORK KRUCHA WIEPRZOWINA
Długo gotowana o smaku Pieczeniowym 30 min
i gotowe! SLOW COOKED DŁUGO GOTOWANE

(531)

05.01.16, 05.09.15, 08.05.01, 08.05.02, 11.01.04, 19.03.03,
27.05.01, 29.01.15, 11.03.03
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe
na bazie mięsa.
(210)
(731)

458984
(220) 2016 07 11
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice

Nr ZT03/2017
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(540) LoVege

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 parówki VEGE, curry VEGE, pasta pomidorowo - paprykowa VEGE, pasta grzybowa VEGE, pasta pomidorowa VEGE, mielone VEGE, buritto VEGE, pasztet pieczony
VEGE, pasztet włoski VEGE, pasztet z ziarnami VEGE, 35 usługi
organizacji sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń i znaków towarowych (franchising), sprzedaż hurtowa
i detaliczna produktów VEGE: parówki, curry, pasty pomidorowo-paprykowe, pasty grzybowe, mielone, buritto, pasztety pieczone, pasztety włoskie, plastry z ziarnami, doradztwo
w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składowania i dystrybucji
produktów VEGE: parówki, curry, pasty pomidorowo-paprykowe, pasty grzybowe, mielone, buritto, pasztety pieczone,
pasztety włoskie, plastry z ziarnami.
(210)
(731)

459205
(220) 2016 07 18
FORB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów
(540) forb interiors

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 zawory prysznicowe, zawory kulowe, baterie
kranowe, baterie prysznicowe, baterie do wanien, baterie
do umywalek, jednouchwytowe baterie umywalkowe, baterie sztorcowe do umywalek, zlewozmywaki, zlewozmywaki kuchenne, zlewozmywaki w obudowie, zlewozmywaki
ze stali nierdzewnej, sitka do zlewozmywaków [akcesoria
hydrauliczne], zlewozmywaki w obudowie [inne niż meble],
zawory mieszające [kurki], zawory mieszające [krany], zawory
[akcesoria hydrauliczne], prysznice [natryski], węże prysznicowe, głowice prysznicowe, urządzenia prysznicowe, zestawy
prysznicowe, mieszacze prysznicowe, instalacje prysznicowe, oświetlenie nastrojowe LED, kinkiety [osprzęt oświetlenia
elektrycznego], oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody,
krajobrazy], reﬂektory oświetleniowe, żarówki oświetleniowe
LED, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe,
żarówki halogenowe, żarówki i akcesoria do nich, świetlówki, 28 zabawki dla zwierząt domowych, zabawki i gry dla
zwierząt domowych, zabawki dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka, gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla
zwierząt domowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej przez
Internet w zakresie sprzedaży: zabawek i gier dla zwierząt
domowych, smyczy dla psów, oświetlenia LED – w tym żarówek, świetlówek i innych urządzeń oświetlających, a także
elementów krynicowych: zaworów, baterii, zlewozmywaków,
baterii oraz zaworów do użytku w gospodarstwie domowym, usługi sprzedaży hurtowej przez Internet w zakresie
sprzedaży: zabawek i gier dla zwierząt domowych, smyczy
dla psów, oświetlenia LED – w tym żarówek, świetlówek i innych urządzeń oświetlających, a także elementów prysznicowych: zaworów, baterii, zlewozmywaków, baterii oraz zaworów do użytku w gospodarstwie domowym.
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(210) 460073
(220) 2016 08 08
(731) AGATOWSKI MARCIN, Bilcza
(540) made in ŚWIĘTOKRZYSKIE

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, a mianowicie
smoła, bitumy i asfalt, kamień, skała, glina i minerały, drewno
i sztuczne drewno, statuetki z kamienia, betonu i marmuru
zawarte w tej klasie , 20 statuetki, ﬁgurki, dzieła sztuki oraz
ozdoby i dekoracje z gipsu, kości , bursztynu, kości słoniowej, żywic syntetycznych, drewna i wosku zawarte w tej klasie, materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte
w tej klasie, będące półproduktami a mianowicie bursztyn,
części zwierząt, pianka morska, części roślin, w/w zawarte
w tej klasie, 21 zawarte w tej klasie statuetki, ﬁgurki, tabliczki
i dzieła sztuki z porcelany, ze szkła, kryształu, terakoty, z chińskiej porcelany, ceramiki, gliny i szkła, szkło nieprzetworzone
i półprzetworzone będące półproduktem zawarte w tej klasie, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
a mianowicie usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie sprzedaży prasy, usługi w zakresie kontaktów biznesowych, organizowanie konkursów w celach reklamowych,
usługi dystrybucyjne materiałów reklamowych, usługi importowo-eksportowe, usługi w zakresie mediacji i negocjacji w zakresie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie zarządzania zamówieniami rzecz osób
trzecich, usługi porównywania cen, usługi w zakresie zaopatrzenia osób trzecich poprzez zakup towarów dla innych
przedsiębiorców, usługi prenumeraty, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo handlowe, doradztwo
i konsultacje w działalności gospodarczej, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, rozrywka, usługi sportowe,
tłumaczenia, doradztwo edukacyjne, doradztwo w zakresie
rozrywki .

(210)
(731)

460278
(220) 2016 08 12
OFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OFTA
(510), (511) 3 kosmetyki ochronne, kosmetyki do higieny,
kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, kosmetyki dla niemowląt i małych dzieci, produkty zapachowe,
5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt i małych dzieci, zioła do celów medycznych, preparaty do celów medycznych,
maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, krople do celów medycznych, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów
medycznych, środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, środki i preparaty biobójcze, materiały do testów
diagnostycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 10 urządzenia do celów medycznych, urządzenia
do diagnostyki.
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(210) 460394
(220) 2016 08 16
(731) LISIECKA MONIKA, Łódź
(540) INFINITE collection

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 25 sukienki, bluzki, spodnie, spódnice, swetry,
płaszcze, kurtki, bielizna.
(210) 460617
(220) 2016 08 23
(731) RACHWAŁ RADOSŁAW KWADRON, Kraków
(540) KWADRON

(531) 26.01.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.10, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, farby do tatuażu, rozcieńczalniki do farb, tusze do znakowania zwierząt, 3 barwniki kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki
upiększające, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do odbarwiania, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, środki
i aplikacje do usuwania tatuaży, woda kolońska, wosk do depilacji, zestawy kosmetyków, żele i inne środki do pielęgnacji
ciała, 8 urządzenia do tatuowania, sprzęt i przyrządy do tatuowania, narzędzia ręczne oraz urządzenia obsługiwane
ręcznie, sprzęt i przyrządy obsługiwane ręcznie, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, ręcznie sterowane
maszyny elektryczne i części maszyn, wszystkie wymienione
towary przeznaczone do aplikowania farb , 10 aparatura, instrumenty i narzędzia chirurgiczne, medyczne, dentystyczne
i weterynaryjne, igły do akupunktury, igły do celów medycznych, igły do stosowania podskórnego, igły do strzykawek,
igły do zszywania, igły wenﬂonowe i akcesoria, irygatory
do wstrzykiwania, narzędzia elektryczne do akupunktury, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne,
materiały do zszywania, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
fotokopiowanie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak: ulotki, prospekty, druki, próbki, prospekty,
broszury, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie lub hurtowni takich
artykułów jak: barwników spożywczych, farb do tatuażu,
rozcieńczalników do farb, barwników kosmetycznych, kremów kosmetycznych, kosmetyków, kosmetyków upiększających, preparatów do demakijażu, preparatów do depilacji,
preparatów do odbarwiania, produktów perfumeryjnych,
perfum, preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, środków do usuwania tatuaży, wody kolońskiej, wosku
do depilacji, zestawów kosmetyków, żeli i innych środków
do pielęgnacji ciała, urządzeń do tatuowania, sprzętu i przyrządów do tatuowania, narzędzi ręcznych oraz urządzeń
odsługiwanych ręcznie, sprzętu i przyrządów obsługiwanych ręcznie, igieł do tatuowania, części i akcesorii do wyżej wymienionych artykułów, ręcznie sterowanych maszyn
elektrycznych i części maszyn do aplikowania farb, aparatury
instrumentów i narzędzi chirurgicznych, medycznych, dentystycznych i weterynaryjnych, igieł do akupunktury, igieł
do celów medycznych, igieł do stosowania podskórnego,
igieł do strzykawek, igieł do zszywania, igieł wenﬂonowych
i akcesoriów, irygatorów do wstrzykiwania, narzędzi elektrycznych do akupunktury, protez: kończyn, oczu i zębów,
artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania, usłu-
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gi prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem telezakupów
i za pośrednictwem sieci internetowej takich artykułów jak:
barwników spożywczych, farb do tatuażu, rozcieńczalników
do farb, barwników kosmetycznych, kremów kosmetycznych, kosmetyków, kosmetyków upiększających, preparatów
do demakijażu, preparatów do depilacji, preparatów do odbarwiania, produktów perfumeryjnych, perfum, preparatów
kosmetycznych do pielęgnacji skóry, środków do usuwania
tatuaży, wody kolońskiej, wosku do depilacji, zestawów kosmetyków, żeli i innych środków do pielęgnacji ciała, urządzeń do tatuowania, sprzętu i przyrządów do tatuowania,
narzędzi ręcznych oraz urządzeń odsługiwanych ręcznie,
sprzętu i przyrządów obsługiwanych ręcznie, igieł do tatuowania, części i akcesorii do wyżej wymienionych artykułów,
ręcznie sterowanych maszyn elektrycznych i części maszyn
do aplikowania farb, aparatury, instrumentów i narzędzi
chirurgicznych, medycznych, dentystycznych i weterynaryjnych, igieł do akupunktury, igieł do celów medycznych,
igieł do stosowania podskórnego, igieł do strzykawek, igieł
do zszywania, igieł wenﬂonowych i akcesoriów, irygatorów
do wstrzykiwania, narzędzi elektrycznych do akupunktury,
protez: kończyn, oczu i zębów, artykułów ortopedycznych,
materiałów do zszywania, 44 usługi tatuowania, usługi ﬁzjoterapii, usługi ﬁzykoterapii, usługi manicure, usługi masażu,
usługi salonów piękności, salony fryzjerskie, salony i studia
tatuażu, usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania
z solariów, usługi wizażu.
(210)
(731)

460907
(220) 2016 08 30
M KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) HAIR M CLUB

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz przy pomocy Internetu kosmetyków, artykułów toaletowych, sprzętu
fryzjerskiego, urządzeń i artykułów służących do upiększania,
prowadzenie akcji promowania działań z zakresu fryzjerstwa
i usług kosmetycznych, upiększania ciała, wydawanie materiałów reklamowych w tym zakresie i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie zarządzania i pomocy w zarządzaniu
sieciami salonów fryzjerskich, kosmetycznych, spa, ﬁtness,
upiększających, centrów ochrony zdrowia i poprawiania
urody, usługi w zakresie pokazów, wystaw i targów organizowanych w celach handlowych, usługi marketingowe i promocyjne, reklama za pomocą dostępnych na rynku mediów,
usługi edytorskie w dziedzinie reklamy rekrutacja personelu,
przedstawicielstwo handlowe ﬁrm zagranicznych w zakresie
dystrybucji artykułów fryzjerskich, kosmetycznych, toaletowych, sprzętu i akcesoriów: fryzjerskich, kosmetycznych,
służących do upiększania, usługi w zakresie franchisingu,
41 usługi w zakresie: edukacji i kształcenia, poprawy kondycji
ﬁzycznej, rekreacji, rozrywki, organizowania szkoleń i kursów,
organizowanie pokazów i wystaw w celach edukacyjnych,
usługi w zakresie organizowania pokazów mody, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, artystycznych,
plenerowych, organizowanie festiwali, koncertów, widowisk,
prowadzenie akademii sztuki fryzjerskiej, publikowanie tekstów, książek, materiałów edukacyjnych, publikacje online
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książek i periodyków, wydawanie nagrań dźwiękowych,
wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja ﬁlmów, nagrań audio i/lub video oraz
programów radiowych i telewizyjnych, 44 usługi związane
z prowadzeniem salonów: fryzjerskich, kosmetycznych, spa,
upiększających, centrów ochrony zdrowia i poprawiania urody, usługi ﬁzjoterapeutyczne, zabiegi pielęgnacyjne.
(210)
(731)

460926
(220) 2016 08 30
PERGRANSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GALERIA NAVIGATOR

(531) 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajem materiałów reklamowych, wynajem billboardów reklamowych, wynajem powierzchni
reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, promocja
sprzedaży, marketing handlowy inny niż sprzedaż, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów
motywacyjnych, promowanie sprzedaży towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych
i konkursy promocyjne, 36 wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem
budynków, wynajem lokali na cele biurowe, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomościami, 39 wynajem miejsc magazynowych, wynajem garaży
i miejsc parkingowych.
(210) 461170
(220) 2016 09 06
(731) Orange Brand Services Limited, Londyn, GB
(540) ORANGE
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy do komunikacji i telekomunikacji, aparaty i przyrządy
do komunikacji i telekomunikacji, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru
danych, aparaty i przyrządy do nagrywania, transmisji,
wzmacniania i reprodukcji dźwięku, obrazów, informacji lub
zakodowanych danych, aparaty i urządzenia do sterowania
elektrycznego, testowania (innego niż testy in-vivo), sygnalizowania, kontroli i nauczania, optyczne i elektrooptyczne
aparaty i przyrządy, serwery komunikacyjne, serwery komputerowe, sprzęt operacyjny VPN (wirtualna sieć prywatna),
sprzęt operacyjny WAN (rozległa sieć komputerowa), sprzęt
operacyjny LAN (lokalna sieć komputerowa), sprzęt komputerowy, komputerowy sprzęt sieciowy, sprzęt komputerowy
zapewniający bezpieczny zdalny dostęp do komputera i sieci komunikacyjnych, sprzęt do sieci Ethernet, aparaty, przyrządy i urządzenia do przetwarzania obrazu, aparaty fotograﬁczne, przyrządy, urządzenia i sprzęt fotograﬁczny,
rzutniki wideo, multimedialne rzutniki, skanery i czytniki
do kodów kreskowych, sprzęt i przyrządy radiowe i telewizyjne, nadajniki i odbiorniki transmisji radiowej i telewizyjnej,
aparaty umożliwiające dostęp do nadawanych lub transmitowanych programów, hologramy, komputery, urządzenia
peryferyjne do komputerów, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, dyski, taśmy i kable wszystkie
będące magnetycznymi nośnikami danych, obwody druko-
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wane, karty magnetyczne czyste i z zapisem, karty danych
(karty z danymi), karty pamięci, karty elektroniczne (karty
chipowe), karty zawierające mikroprocesory, karty z obwodami scalonymi, karty do elektronicznej identyﬁkacji, karty
telefoniczne, kredytowe karty telefoniczne, karty kredytowe,
karty debetowe, karty do gier elektronicznych na telefon,
dyski CD-ROM, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki
danych, magnetyczne, cyfrowe i optyczne nośniki do rejestrowania i magazynowania (czyste i z zapisem), CD z zapisem, pamięć USB, urządzenia do odtwarzania ściągalnych
plików muzycznych, przenośne odtwarzacze medialne,
przekaźniki i odbiorniki satelitarne, satelity do telekomunikacji i nadawania, radiotelefoniczne maszty sygnalizacyjne
i maszty telefoniczne, elektryczne kable i przewody, kable
optyczne, kable światłowodowe, druty rezystancyjne (oporowe), elektrody, urządzenia systemów i instalacji telekomunikacyjnych, terminale dla sieci telefonicznych, łącznice telefoniczne, aparaty do wprowadzania, magazynowania,
konwersji i przetwarzania sygnału telekomunikacyjnego,
sprzęt telefoniczny, sprzęt do stacjonarnych, przenośnych,
mobilnych, głośnomówiących lub aktywowanych głosowo
telefonów, terminale multimedialne, interaktywne terminale
do wyświetlania i zamawiania towarów i usług, bezpieczne
terminale do elektronicznych transakcji, włączając elektroniczne płatności, aparaty do przetwarzania elektronicznych
płatności, urządzenia i przyrządy do przywoływania, przywoływanie radiowego i radiotelefoniczne, telefony, telefony
komórkowe i słuchawki telefoniczne, telefaks, przenośny
komputer osobisty (PDA), elektroniczne notatniki, elektroniczne notebooki, tablety, elektroniczne podręczne urządzenia do bezprzewodowego odbioru, magazynowania i/
lub transmisji danych i elektronicznych płatności, mobilne
elektroniczne urządzenia umożliwiające użytkownikowi śledzenie lub zarządzanie osobistymi informacjami, aparaty
do monitorowania domowego lub przemysłowego zużycia
energii elektrycznej, gazu, ogrzewania i wody, elektryczne
i elektroniczne aparaty i urządzenia do użytku w lub w związku z produkcją lub dystrybucją energii, gazu, wody, elektryczności lub telekomunikacji, aparaty służące do zdalnej
kontroli elektryczności, gazu, ogrzewania, wody i dostaw
energii, aparaty, urządzenia i systemy do nawigacji satelitarnej, akcesoria do telefonów i zestawów słuchawkowych
do telefonów, łączniki przeznaczone do użytku wraz z telefonami, ładowarki baterii do użytku z telefonami, pulpity lub
zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem umożliwiające używanie telefonów komórkowych w samochodach, bez użycia rąk, uchwyty samochodowe do telefonów,
słuchawki, urządzenia głośnomówiące dla słuchawek telefonicznych i innych mobilnych elektronicznych urządzeń, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania lub przenoszenia telefonów przenośnych oraz
wyposażenia i akcesoriów telefonicznych, paski do telefonów komórkowych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikro procesory, klawiatury, modemy,
kalkulatory, wyświetlacze, elektroniczne systemy globalnego pozycjonowania, elektroniczne aparaty i przyrządy
do nawigacji, śledzenia i pozycjonowania, aparaty i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania in-vivo),
radiowe aparaty i przyrządy, ﬁlmy wideo, audiowizualne
aparaty i przyrządy, elektryczne i elektroniczne akcesoria
i sprzęt peryferyjny zaprojektowany i przystosowany do używania z komputerami i audiowizualnymi aparatami, kartridże do gier komputerowych, części i osprzęt do wszystkich
wyżej wymienionych towarów, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, system operacyjny do wirtualnej sieci prywatnej (VPN), system operacyjny do rozległych sieci komputerowych (WAN), system operacyjny
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do lokalnych sieci komputerowych (LAN), systemy operacyjne do USB, systemy komputerowe dostarczane za pomocą
Internetu, systemy komputerowe do synchronizacji danych
pomiędzy komputerami, procesorami, rejestratorami, monitorami i elektronicznymi urządzeniami i komputerami centralnymi, oprogramowanie komputerowe do chmur obliczeniowych, programy do systemów obsługi sieci,
komputerowe programy operacyjne, oprogramowanie
komputerowe zapewniające bezpieczny zdalny dostęp
do komputera i sieci komunikacyjnych, oprogramowanie
zabezpieczające komputer, oprogramowanie do zapory sieciowej, oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo
poczty elektronicznej, dzwonki do telefonów komórkowych
dostępne do pobrania, elektroniczne publikacje (do pobrania) dostępne on-line z komputerowych baz danych lub
w Internecie, oprogramowanie komputerowe i aparaty telekomunikacyjne (w tym modemy) umożliwiające połączenie
z bazami danych, sieciami lokalnymi i Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające usługi telekonferencji, wideokonferencji i wideofonii, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp
do baz danych, serwisów telekomunikacyjnych, sieci komputerowych i elektronicznych tablic ogłoszeń, oprogramowanie komputerowe do używania w lub w związku z produkcją energii lub elektryczności, zaopatrywaniem
i dystrybucją gazu i wody, oprogramowanie do gier komputerowych, interaktywne multimedialne programy do gier
komputerowych, oprogramowanie do gier opartych na wirtualnej rzeczywistości, pliki muzyczne do pobrania, zdjęcia,
obrazy, graﬁki, pliki z obrazami, krótkie pliki dźwiękowe, ﬁlmy, wideo, audiowizualne programy (do pobrania) udostępnione on-line lub z baz komputerowych lub w Internecie
lub na stronach internetowych, oprogramowanie komputerowe do używania w zdalnym monitoringu, oprogramowanie do nawigacji GPS, inteligentne zegarki (smart watches),
przenośne urządzenia mobilne, przenośne komputery, przenośne elektroniczne nadajniki i odbiorniki danych, opaski,
które przekazują dane do palmtopów, smartfonów, tabletów i komputerów osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych komputerowych i elektronicznych
sieci komunikacyjnych, telefony i smartfony w postaci zegarków, telefony i smartfony w postaci zegarków, telefony
i smartfony w postaci opasek, telefony i smartfony w postaci
zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii, komputery w postaci zegarków, komputery
w postaci opaski, komputery w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka i/lub innego elementu biżuterii,
urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zegarka lub opaski, urządzenia monitorujące sprawność osobistą w postaci zawieszki, naszyjnika, pierścionka, kolczyka
i/lub innego elementu biżuterii wyłączając urządzenia przeznaczone do celów medycznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 14 biżuteria i wyroby
jubilerskie, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne,
zegary, zegarki, zegarki z wbudowanym pagerem, zegarki
i/lub opaski zawierające czujniki, zegarki, opaski i bransoletki, które przekazują dane do palmtopów, smartfonów, tabletów i komputerów osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych komputerowych i elektronicznych
sieci komunikacyjnych, zawieszka, naszyjnik, pierścionek,
kolczyk i/lub inne elementy biżuterii, które przekazują dane
do palmtopów, smartfonów, tabletów i komputerów osobistych za pośrednictwem stron internetowych i innych komputerowych i elektronicznych sieci komunikacyjnych, zegarki z wbudowanym smartfonem, zegarki z funkcją komunikacji
na odległość, zegarki z wbudowaną funkcją obliczeniową,
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zawieszka, naszyjnik, pierścionek, kolczyk i/lub inne elementy biżuterii z funkcją telekomunikacyjną na odległość i/lub
funkcją obliczeniową, części i osprzęt do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, 35 usługi reklamowe, usługi promocyjne, promowanie działalności gospodarczej, usługi
w zakresie zarządzania ﬁrmami, usługi w zakresie administrowania ﬁrmami, organizowanie i zarządzanie programami
motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne dotyczące
zarządzania call-center, usługi zaopatrzenia dla osób trzecich, usługi konsultacyjne dotyczące zaopatrywania w towary i usługi, usługi pozyskiwania kontraktów na zakup
i sprzedaż towarów i usług dla osób trzecich, usługi outsourcingowe (wsparcie biznesowe), doradztwo dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu w przypadku katastrof
gospodarczych, udzielanie wskazówek w zakresie działalności gospodarczej, działalność polegająca na zakładaniu
przedsiębiorstw, usługi konsultacji i doradztwa biznesowego związane z zarządzaniem w działalności gospodarczej,
rozwojem ﬁrm i rozwojem produktów, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, badania i ekspertyzy
dotyczące biznesu, usługi w zakresie prognoz gospodarczych, usługi odczytywania liczników gazu i wody, gromadzenia i przesyłania oraz kompilacji danych uzyskanych przy
świadczeniu tych usług, doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinach ochrony środowiska, nowych energii, ochrony bogactwa naturalnego,
zmniejszenia użycia węgla i zrównoważonego rozwoju, badania rynkowe w dziedzinach ochrony środowiska, nowych
energii, ochrony bogactwa naturalnego i zrównoważonego
rozwoju, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie
kosztów urządzeń elektrycznych, gazowych, energetycznych i ich eksploatacji, oferowanie usług gospodarczych,
biurowych i sekretaryjnych, usługi informacyjne dotyczące
wiadomości i bieżących zagadnień biznesowych, badania
rynkowe, analizy rynkowe, usługi gromadzenia danych badań rynkowych i analizy, badania rynkowe i studium marketingowe, organizowanie i prowadzenie wystaw dla celów
biznesowych, gromadzenie na rzecz osób trzecich telekomunikacyjnych, komputerowych, elektronicznych i elektrycznych towarów, części, osprzętu i akcesoriów dla wyżej
wymienionych towarów, kart danych, urządzeń zabezpieczających i sprzętu, ubrań, obuwia, nakryć głowy, akcesoriów modowych, tekstyliów, bielizny pościelowej, bagaży
i toreb, materiałów drukowanych i piśmienniczych, zabawek,
gier i sprzętu sportowego, biżuterii, przyrządów zegarmistrzowskich, umożliwiających konsumentom obejrzenie
i zakup tych towarów, gromadzenie na rzecz osób trzecich
różnych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli i wyposażenia, kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała, produktów aptecznych, środków czystości, sprzętu medycznego, żywności dla ludzi i produktów spożywczych, napojów,
umożliwiających konsumentom obejrzenie i zakup tych towarów, pośrednictwo handlowe w zakresie energetyki, organizowanie aukcji internetowych, usługi administracji
sprzedaży za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, dostarczanie informacji i porad w sprawie dostaw i promowania towarów oraz doboru i prezentacji towarów, dostarczanie informacji i doradztwo potencjalnym nabywcom
towarów i dóbr, kompilacja i transkrypcja danych, tworzenie
ogłoszeń reklamowych do wykorzystywania jako strony internetowe, produkcja ﬁlmów reklamowych, zapewnianie
przestrzeni na stronach internetowych w celu reklamy towarów i usług, usługi w zakresie przetwarzania danych, usługi
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telemarketingowe, usługi w zakresie odbierania telefonów
i obsługi wiadomości, prowadzenie centrów obsługi telefonicznej (call-center), zarządzanie zdalnymi centrami monitoringu, zarządzanie danymi i elektroniczne usługi inwentaryzacyjne, usługi weryﬁkacji przetwarzanych danych
w dziedzinie transportu, odprawy podróżnych przed odlotem, rezerwacji podróży, sprzedaży biletów podróżnych,
sprzedaży biletów na imprezy sportowe i kulturalne, usługi
weryﬁkacji biletów, kuponów, voucherów (talonów), zniżek,
programów lojalnościowych, kart podarunkowych, bonów
upominkowych, zapewnianie dostępu on-line do wystaw
i usług wystawienniczych w celach handlowych lub reklamowych, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych, 36 usługi ﬁnansowe, usługi i transakcje bankowe, ubezpieczenia, działalność
ﬁnansowa, działalność monetarna, ubezpieczanie i ﬁnansowanie aparatury, systemów i instalacji telekomunikacyjnych,
zapewnianie środków i świadczenie usług związanych z kartami kredytowymi, świadczenie usług w zakresie elektronicznego przelewu środków ﬁnansowych i obsługa transakcji online, przetwarzanie płatności za zakup towarów i usług
za pośrednictwem elektronicznej sieci łącznościowej, zautomatyzowane usługi płatnicze, elektroniczna bankowość poprzez globalną sieć komputerową (bankowość internetowa),
elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, elektroniczny transfer funduszy za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi
płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowych i urządzeń telekomunikacyjnych, usługi gwarancji
płatności dokonywanych za pomocą przekazów pieniężnych, obsługa płatności, elektroniczny przelew walut, usługi
płatności bezdotykowych, usługi zarządzania inwestycjami
i funduszami, administrowanie funduszami i inwestycjami,
skomputeryzowane usługi ﬁnansowe, świadczenie usług
w zakresie wyceny online, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami oraz informacja i doradztwo w tym zakresie, udzielanie informacji
ﬁnansowych, notowania giełdowe, usługi informacyjne dotyczące akcji i udziałów, pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, pozyskiwanie funduszy, zbiórki funduszy
na cele charytatywne, usługa gromadzenia funduszy na cele
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, sponsorowanie ﬁnansowe, usługi dyskontowe, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące ubezpieczeń, spraw ﬁnansowych,
spraw monetarnych, bankowości domowej i internetowej,
informacji w zakresie akcji i udziałów, maklerstwa w zakresie
akcji i obligacji, świadczone online z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi doradcze, konsultingowe i informacyjne, dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi łącznościowe, usługi telefoniczne, usługi telefonii komórkowej, usługi faksowe,
usługi teletekstowe, usługi zbierania i transmisji wiadomości,
radiowych usług przywoławczych, przekierowywania połączeń, automatycznej sekretarki, informacji telefonicznej oraz
poczty elektronicznej, transmisja, dostarczanie i odbiór
dźwięku, danych, obrazów, muzyki i informacji, usługi w zakresie dostarczania wiadomości drogą elektroniczną, usługi
informacyjne w trybie on-line dotyczące telekomunikacji,
usługi wymiany danych, przekazywanie danych drogą telekomunikacyjną, transmisja plików cyfrowych, usługi łączności satelitarnej, usługi nadawania, nadawanie lub transmitowanie programów radiowych lub telewizyjnych, ﬁlmów
i interaktywnych gier, usługi w zakresie wideotekstu, teletekstu i przeglądania danych, nadawanie, transmisja i dostarczanie treści multimedialnych i gier elektronicznych przez
elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi wideokonferencyjne, usługi wideotelofoniczne, przesyłanie informacji
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(w tym stron internetowych), programów komputerowych
i innych danych, dzierżawa czasu dostępu do serwerów
z bazami danych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych na telefoniczne numery awaryjne, hotlines, infolinie
lub call-center, usługi łączności telefonicznej dla telefonicznych numerów awaryjnych, hotlines, infolinii i call-center,
zapewnianie dostępu do Internetu, udostępnianie połączeń
telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, usługi dostępu do Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania informacji, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych,
wynajem czasu dostępu do biuletynów komputerowych
i tablic ogłoszeń oraz do sieci komputerowych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, udostępnianie i obsługa
konferencji elektronicznych, grup dyskusyjnych i chatroomów, umożliwianie dostępu do witryn internetowych
z muzyką cyfrową, zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, zapewnienie dostępu do telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci dla innych operatorów i osób trzecich,
wynajem telekomunikacyjnej infrastruktury i sieci innym
operatorom i osobom trzecim, usługi dostępu do telekomunikacji, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości
i obrazów, komunikacja za pośrednictwem komputera,
transmisja i dystrybucja danych audiowizualnych obrazów
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, zapewnianie tymczasowego dostępu do Internetu
osobom trzecim, elektroniczna transmisja danych dotyczących płatności elektronicznych przez globalną sieć komputerową, usługi agencji prasowych, transmisja wiadomości
i aktualności, kompilacja książek teleadresowych w celu publikacji w Internecie, wypożyczanie, leasing, wynajem aparatów, instrumentów, instalacji i elementów do użytku przy
świadczeniu wymienionych wyżej usług, usługi doradcze,
informacyjne i konsultacyjne dotyczące wymienionych wyżej usług, 41 zapewnianie dostępu on-line do wystaw i usług
wystawienniczych w celach rozrywkowych, edukacyjnych,
szkoleniowych oraz kulturalnych, 42 usługi naukowe i technologiczne oraz badania i projektowanie z nimi związane,
usługi laboratoriów badawczych, zarządzanie projektami
dotyczącymi badań technicznych, projektowania i opracowywania, prace badawczo-rozwojowe i projektowe w zakresie produktów, badania techniczne, usługi badania, projektowania i opracowywania dotyczące komputerów,
programów komputerowych, systemów komputerowych,
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, gier
komputerowych, oprogramowań do wirtualnej rzeczywistości, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi, skomputeryzowanych systemów przetwarzania informacji, usług komunikacyjnych, rozwiązań komunikacyjnych,
aplikacji komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych i interfejsów sieciowych oraz świadczenie doradztwa technicznego, informacyjnego i porad dotyczących powyższych
usług, projektowanie i rozwój oprogramowania operacyjnego dla sieci i serwerów komputerowych, projektowanie
i rozwój oprogramowania operacyjnego dla sieci łączących
komputery w chmurę obliczeniową, techniczne projektowanie i planowanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i rozwój programów bezpieczeństwa Internetu, projektowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa danych
elektronicznych, badania techniczne, badania przemysłowe,
przygotowanie technicznych raportów i badań, usługi komputerowe, usługi związane z chmurą obliczeniową, usługi
w chmurze obliczeniowej, usługi przechowywania danych
elektronicznych, projektowanie sprzętu komputerowego,
projektowanie oprogramowania wbudowanego komputerowego (ﬁrmware), oprogramowania komputerowego i pro-
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gramów komputerowych, usługi programowania komputerowego, przygotowanie i dostarczanie informacji w związku
z komputerami i wyposażeniem sieci komputerowych, porady techniczne i doradztwo w zakresie technologii informacji i telekomunikacji, doradztwo w zakresie sieci i usług
chmur obliczeniowych, doradztwo techniczne dotyczące
aplikacji i używania oprogramowania komputerowego, doradztwo i usługi informacyjne w zakresie integracji systemów komputerowych, technologii informacji, technologii
informacyjnej architektury i infrastruktury, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych, systemów telekomunikacyjnych i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi
zarządzania komputerami, wsparcie operacyjne dla sieci
komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci transmisji
danych, usługi komputerowe on-line usługi programowania
on-line, programowanie internetowych programów bezpieczeństwa, wypożyczanie komputerów, projektowanie, rysowanie i tworzenie tekstów na zlecenie w celu kompilacji witryn internetowych, usługi tworzenia obrazów wirtualnych
i interaktywnych, tworzenie, obsługa i utrzymanie baz danych i sieci wewnętrznych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, tworzenie, utrzymanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, hosting baz danych, blogów,
portali, hosting platform w Internecie, hosting aplikacji
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, hosting miejsc pamięci w Internecie, hosting i wypożyczanie
miejsc pamięci dla stron internetowych, hosting platform
handlu elektronicznego w Internecie, hosting multimedialnych i interaktywnych aplikacji, hosting oprogramowania
do użytku w zarządzaniu biblioteką, hosting oprogramowania on-line dla przeprowadzania interaktywnych dyskusji,
hosting urządzeń internetowych dla osób trzecich, hosting
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji,
hosting serwerów, obsługa i udostępnianie wyszukiwarek,
instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego,
czasowe udostępnianie aplikacji on-line, narzędzi programowych i nieściągalnych oprogramowań on-line dla sieci
komputerowych i serwerów, wynajem systemów operacyjnych w celu umożliwienia dostępu i używania sieci chmur
obliczeniowych, wynajem systemów operacyjnych do sieci
komputerowych i serwerów, wynajem serwerów WWW, wynajem oprogramowania gier komputerowych, czasowe
udostępnianie nieściągalnych oprogramowań on-line
umożliwiających dostęp i używanie sieci chmur obliczeniowych, czasowe udostępnianie Internetowych programów
bezpieczeństwa, dzierżawa miejsc pamięci na serwerach
w celu hostingu elektronicznych tablic ogłoszeń, monitorowanie systemów komputerowych przez zdalny dostęp,
usługi bezpieczeństwa komputerowego zapobiegające nielegalnym dostępom do sieci, zarządzanie projektami IT, konﬁguracja sieci komputerowych używających oprogramowania, usługi w zakresie integracji systemów komputerowych,
zarządzanie projektami komputerowymi w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, administrowanie serwera,
doradztwo w zakresie zużycia energii, prądu, gazu i wody,
zarządzanie w zakresie energii, w tym jej wydajności i konserwacji, przeprowadzanie badań i ocen dotyczących ochrony środowiska, surowców naturalnych i zrównoważonej produkcji energii, usługi techniczne w zakresie gromadzenia
informacji ze zdalnych kalkulatorów zużycia energii, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące zużycia prądu, gazu,
energii, ciepła wody, przewidywanie pogody, usługi informacji o pogodzie, usługi projektowania wnętrz, informacja
i usługi doradcze dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług.
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(510), (511) 16 plakaty, akwarele, albumy, almanachy [roczniki], artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, bielizna stołowa papierowa, bilety, bloczki do pisania, bloki do pisania,
bloki listowe w formie papeterii, bloki rysunkowe, broszury,
chorągiewki papierowe, chromolitograﬁe, papierowe chusteczki do nosa, cyfry [czcionki drukarskie], czasopisma jako
periodyki, czcionki [cyfry i litery], dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], dziurkacze [artykuły biurowe], ekierki,
emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, ﬁgurki [statuetki] z papieru mache, fotograﬁe,
gazety, glina do modelowania, formy do glin modelarskich
w ramach materiałów dla artystów, gumki do ścierania, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kalkomanie, kartki
z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
katalogi, komiksy, koperty, książki, obrazy, oprawione lub
nie, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały
do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne,
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki, obrazy,
obwoluty papierowe na dokumenty, ołówki, oprawy, papier
do pisania, kredki pastelowe, perforatory biurowe, pędzle,
pieczęcie, piórniki, plansze, podręczniki w formie książek,
portrety, przybory do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, ramki do fotograﬁi, reprodukcje graﬁczne, szablony, śliniaki papierowe,
śpiewniki, wydruki graﬁczne, wykroje do szycia, materiały
edukacyjne z kartonu, materiały dekoracyjne z kartonu,
maty z kartonu, aﬁsze i plakaty z kartonu, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z kartonu, zeszyty,
28 balony do zabawy, bańki mydlane w formie zabawek,
rękawice baseballowe, baseny kąpielowe jako zabawki,
bąki zabawkowe, butelki do karmienia, ozdoby na choinki
z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, stojaki
do choinki, choinki z materiałów syntetycznych, deskorolki,
dętki do piłek do gry, gra w domino, domki dla lalek, dyski
sportowe, dzwonki na choinkę, przyrządy do gimnastyki, salonowe gry planszowe, grzechotki, hulajnogi jako zabawki,
huśtawki, kalejdoskopy, klocki jako zabawki, konfetti, konie
na biegunach jako zabawki, gry polegające na konstruowaniu, kości go gry z kubkiem, kotyliony, kulki do gry, lalki,
butelki do karmienia lalek, łóżka dla lalek, pokoiki dla lalek,
ubranka dla lalek, latające krążki jako zabawki, latawce, lotki do gry, lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, przybory
do łuków do strzelania, łyżworolki, łyżwy, Mahjongs, marionetki, maski do zabawy, maski teatralne, misie pluszowe,
modele pojazdów przeskalowane, siatki na motyle, bańki
mydlane do zabawy, pierścienie do rzucania jako gry, piłki do gier, piniaty, kapiszony do pistoletów zabawkowych,
pistolety zabawkowe, plansze do gry w warcaby, pluszowe
zabawki, płetwy do pływania, puzzle, ringo, rolki, koło do ruletki, rzutki, strzałki do gry, przyrządy do wyrzucania rzutek
strzelniczych, tarcze do rzutek strzelniczych, sterowane radiem samochody zabawkowe, sanki jako artykuły sportowe,
siatki, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, szachownice, szachy do gry, śmieszne rzeczy jako atrapy, śnieg
sztuczny na choinki, śnieżne kule, uchwyty do świeczek
choinkowych, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, siatki
tenisowe, stoły do tenisa stołowego, trik-trak jako gra, ubranka dla lalek, uprząż wspinaczkowa, warcaby [gry], haczyki
do wędkarstwa, podbieraki do wędkarstwa, sprzęt do wędkarstwa, wrotki, uprząż do wspinaczki, wybuchowe cukierki,
zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki ruchome, 41 usługi artystów teatralnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, porady w zakresie doradztwo zawodowego
w edukacji lub kształceniu, edukacja, nauczanie w ramach
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edukacji, fotograﬁe, fotoreportaże, instruktaż w gimnastyce,
obsługa gier w systemie on-line z sieci informatycznej, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenie języka migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi
poprawiania kondycji w klubach zdrowia, usługi kompozycji muzycznych, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, publikowanie książek, wypożyczanie książek,
pokazy kształcenia praktycznego, kultura ﬁzyczna, organizowanie loterii, lunaparki, wypożyczanie magnetoskopów,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, ﬁlmowanie nagrania
ﬁlmów na taśmach wideo, nauczanie korespondencyjne,
nauczanie religii, usługi obozów wakacyjnych w ramach rozrywki, usługi tworzenia obrazów cyfrowych, organizowanie
i prowadzenie: balów, koncertów, konferencji, kongresów,
pracowni specjalistycznych, szkolenia w pracowniach specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, loterii,
obozów sportowych, przyjęć w ramach rozrywki, spektakli
[impresariat], wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, zawodów sportowych, prowadzenie parków rozrywki, pisanie
scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowych, produkcja ﬁlmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja
przedstawień teatralnych, przedszkola, nauczanie w przedszkolach, planowanie przebiegu przyjęcia oraz części rozrywkowej, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], radiowe programy rozrywkowe, realizacja spektakli, nauczanie religii, rozrywka, informacja o rozrywce, organizowanie widowiska rozrywkowego, realizacja
i wystawianie spektakli również na żywo, wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, sprawdziany
edukacyjne, telewizyjne programy rozrywkowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobierania
z sieci komputerowych, urządzenia sportowe [organizowanie zajęć sportowych], usługi bibliotek objazdowych, usługi
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi kaligraﬁi, usługi projektowania inne niż do celów reklamowych, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, informacje
o wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku,
wypożyczanie książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
organizacja wystaw związanych z kulturą lub edukacją, edukacja na wyższych uczelniach, 43 usługi prowadzenia: kafeterie w formie bufetów, kawiarni, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
prowadzenia: restauracji, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, organizowanie obozów w wakacje
w związku z zakwaterowaniem, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia
na mityngi i narady, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, żłobki dla dzieci.
(210) 461334
(220) 2016 09 12
(731) MATUSZAK PIOTR PJM, Toruń
(540) tupik

13

(531)

03.07.06, 03.07.16, 03.07.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, usługi marketingowe i promocyjne,
39 zwiedzanie turystyczne, organizowanie wycieczek, informacja turystyczna, 41 rozrywka, sport, zajęcia edukacyjne,
szkolenia.
(210) 461432
(220) 2016 10 17
(731) PASZKIEWICZ MARCIN , Warszawa
(540) CORALLO Italia

(531) 02.09.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe przybory do obuwia,
apaszki [chustki], bandany na szyję, berbety, kwefy [odzież],
berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy
[spodnie], buty, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia, chusty,
fulardy, cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki
kąpielowe, czubki do butów, daszki do czapek, drewniaki,
dzianina [odzież], dżerseje [ubrania], espadryle, etole [futra],
fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież],
gabardyna [ubrania], garnitury, getry, gorsety, gorsety [bielizna], halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze, kamasze, kamizelki kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe
[odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kołnierze [odzież], kołnierzyki, kołnierzyki
przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki [odzież], kurtki wełniane
lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie, majtki, majtki dziecięce, manipularze [liturgia], mankiety [ubranie], mantyle,
stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki, piuski, nakrycia
głowy, nakrycia głowy [odzież], napierśniki, plastrony [koszule], napiętki do pończoch, nauszniki [odzież], obcasy, napiętki, antypoślizgowe przybory do obuwia, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe,
obuwie sportowe, obwódki do obuwia, odzież, odzież dla
automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna,
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe
do obuwia, ornaty, osłony przed słońcem (daszki), osłony,
daszki do czapek, palta, pantoﬂe domowe, pantoﬂe kąpielowe, paski [odzież], pasy do pończoch [bielizna], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], peleryny, pelisy, piżamy,
płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki [elementy ubrań], podszewki gotowe
[część garderoby], podwiązki, podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza, pończochy, napiętki do pończoch, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki
[odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały ką-
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pielowe, sari, sarongi, skarpetki, slipy, spodnie, spódnice,
spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, taśmy do getrów, pod
stopy, taśmy do spodni, getrów, pod stopy, togi, trykoty
[ubrania], T-shirty, turbany, walonki [buty ﬁlcowe], woalki
[odzież], wyprawka dziecięca [ubrania], wyroby pończosznicze, zapiętki do obuwia, żakiety pikowane [ubrania], 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, wynajem automatycznych dystrybutorów, badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, biura pośrednictwa pracy, usługi porównywania cen, dekoracja wystaw
sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, powielanie dokumentów, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi
impresariów w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
fakturowanie, fotokopiowanie,
prenumerata gazet i czasopism [dla osób trzecich], zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], wyceny handlowe , administrowanie hotelami, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], księgowość, marketing, maszynopisanie, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii, opracowywanie CV dla osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], poszukiwania w zakresie patronatu, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, przygotowywanie
zeznań podatkowych, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych , pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, powielanie dokumentów, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, produkcja ﬁlmów
reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, usługi przeglądu prasy, przygotowanie listy płac, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki],
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych , rozpo-
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wszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi sekretarskie, sortowanie danych
w bazach komputerowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawienia, usługi stenograﬁi,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja
formy wiadomości i komunikatów, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich, informacja
handlowa oraz udzielanie porad konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi menedżerskie dla sportowców, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie wyposażenia biurowego, dekorowanie wystaw sklepowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wywiad
gospodarczy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi zaopatrzenie osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie
hotelami, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(210)
(731)

461693
(220) 2016 09 19
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) HEPOSIL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

461694
(220) 2016 09 19
RAVEN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) raven PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(531)

03.07.16, 03.07.24, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 6 arkusze stalowe, blacha stalowa, taśmy
ze stali.
(210) 461702
(220) 2016 09 19
(731) ADAMCZUK PIOTR ROD, Wasilków
(540) ROD
(510), (511) 32 piwo, napoje energetyzujące, napoje
bezalkoholowe.
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(210)
(731)

461709
(220) 2016 09 19
ARKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radule
(540) PRIME BOX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.09.03, 24.09.07
(510), (511) 16 aﬁsze, plakaty z papieru lub kartonu, akwarele, albumy, artykuły szkolne ujęte w tej klasie, blankiety, broszury, chusteczki papierowe do nosa, druki, ekierki, etykiety
papierowe, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, formularze, fotograﬁe [wydrukowane], gazety, kalendarze, kalka,
karton, katalogi, kleje do materiałów piśmiennych i papieru,
koperty, kreda do pisania, linijki rysownicze, mapy, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru
lub kartonu, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
naklejki adresowe, obrusy papierowe, ołówki, papier, papier
do pisania [listowy], papier do zawijania, papier toaletowy,
papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pędzle, przybory
do pisania, spinacze biurowe, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśmy papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, zeszyty,
25 berety, bielizna, bluzy i bluzki, buty narciarskie i piłkarskie,
czapki, dresy, koszule, obuwie, obuwie sportowe, odzież,
odzież sportowa, odzież ze skóry, ubrania, ubrania dla kolarzy, 28 ozdoby choinkowe, deski surﬁngowe, deskorolki, dyski sportowe, gry i gry stołowe i towarzyskie, hantle, huśtawki,
kije bilardowe, kije golfowe, kije hokejowe, kije do baseballu,
kości do gry, kręgle, kule bilardowe, kule do gier, latawce, lotnie, łyżwy, narty, piłki do gier, płetwy do pływania, rękawice
sportowe, rowery treningowe stacjonarne, sanki, stoły bilardowe, szachownice i szachy, tarcze strzeleckie, wędki do łowienia, warcaby, wrotki, talie kart, automaty do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo,
automaty do gry, dżojstki do gier wideo, folie ochronne
przystosowane do ekranów gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające nabudowaniu,
gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry
towarzyskie, gry z obręczami, karty do gry, kije do gier, kontrolery do konsoli gier, kubki na kości do gry, lotki [gry], pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw,
plansze do gry w warcaby, rękawice do gier, rzutki, strzałki
[gra], sprzęt do gier wideo, tryktrak [gra], urządzenbia do gier,
zdrapki do gier loteryjnych żetony do gier hazardowych,
36 dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach
kupna sprzedaży nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 39 usługi transportowe, transport samochodowy,
magazynowanie towarów, pakowanie produktów.

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 36 wynajmowanie powierzchni biurowej, wynajmowanie pomieszczeń handlowych, biurowych, usługowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, usługi wyceny nieruchomości, dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, doradztwo inwestycyjne, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, leasing, usługi ubezpieczeniowe, 39 wynajem miejsc
parkingowych, usługi parkingowe, 43 krótkoterminowy
wynajem powierzchni biurowej, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajmowanie sal
na zebrania, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia.

(210) 461793
(220) 2016 09 21
(731) WIATR JANUSZ LA FORMICA, Warszawa
(540) by Sorelle ITALIAN FASHION

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 14 biżuteria, zegarki, 18 torby, 25 buty, odzież,
paski.

461828
(220) 2016 09 22
FIT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OPERA

(210)
(731)

462044
(220) 2016 09 27
Shenzhen Winner Bros Import & Export Co.,Ltd,
Shenzhen City, CN
(540) XTAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 przełączniki elektryczne i przekaźniki do linii
elektrycznych, kable elektryczne, ograniczniki i piorunochrony pręty, okulary słoneczne, baterie elektryczne, ładowarki
oraz urządzenia sprzęgające, teleskopy, lasery nie używane
do celów medycznych, 11 latarki, urządzenia oświetleniowe
i instalacje, urządzenia oświetleniowe do pojazdów, elektryczne urządzenia grzewcze, żarówki, kuchenki, grill w tym
zawierający płyty ze skalnej lawy, aparaty i urządzenia chłodnicze, magnetyzery wody, zapalniczki.
(210) 462092
(220) 2016 09 29
(731) VETOQUINOL SA, Magny-Vernois, FR
(540) estrovet
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w
weterynaryjne.

tym

(210)
(731)

462126
(220) 2016 09 29
BŁASZCZAK JOANNA GIWER KLAUDIA BEZ
PIEKARNIA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) PIEKARNIA BEZ BEZGLUTENOWA

(531) 08.01.07, 09.07.19, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 30 pieczywo bezglutenowe, a także wegetariańskie lub wegańskie lub bezlaktozowe, w tym w szczególności chleb i bułki, bezglutenowe, a także wegetariańskie
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lub wegańskie lub bezlaktozowe drożdżówki, chałki, pączki,
bułki słodkie, świeże ciasta bezglutenowe, a także wegańskie
lub wegetariańskie lub bezlaktozowe, świeże ciastka bezglutenowe, a także wegańskie lub wegetariańskie lub bezlaktozowe, wyroby ciastkarskie bezglutenowe, a także wegańskie
lub wegetariańskie lub bezlaktozowe, wyroby cukiernicze
bezglutenowe, a także wegańskie lub wegetariańskie lub
bezlaktozowe, świeże kanapki bezglutenowe, a także wegańskie lub wegetariańskie lub bezlaktozowe, wyroby mączne bezglutenowe, a także wegańskie lub wegetariańskie lub
bezlaktozowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej, detalicznej i wysyłkowej bezglutenowego, a także
wegetariańskiego lub wegańskiego lub bezlaktozowego pieczywa, ciast, ciastek, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych,
informacja handlowa, dystrybucja prospektów i próbek,
43 usługi cateringowe obejmujące bezglutenowe, a także
wegetariańskie lub wegańskie lub bezlaktozowe pieczywo,
ciasta, ciastka, wyroby ciastkarskie i cukiernicze , w tym usługi
cateringowe na bankiety, przyjęcia i dla instytucji.
(210)
(731)

462137
(220) 2016 09 30
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ WZOROWY & OWOCOWY PYSZNE
CIACHO Z NADZIENIEM OWOCOWYM O SMAKU
JABŁKOWYM

(531) 02.01.01, 05.07.13, 08.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki dekorowane, pierniki nadziewane, ciastka.
(210)
(731)

462143
(220) 2016 09 30
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ WZOROWY & OWOCOWY PYSZNE
CIACHO Z NADZIENIEM OWOCOWYM O SMAKU
WIŚNIOWYM

(540) Zakłady Mięsne

(531) 03.04.01, 25.01.15, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne, konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny,
dania gotowe mięsne i warzywno-mięsne, oleje i tłuszcze
zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy
zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin, przetworów mięsnych, konserw,
wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań gotowych mięsnych
i warzywno - mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(210)
(731)

462171
(220) 2016 09 30
ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świerczynek
(540) Targo porcja smaku

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.06, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne, konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny,
dania gotowe mięsne i warzywno - mięsne, oleje i tłuszcze
zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy
zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin, przetworów mięsnych, konserw,
wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań gotowych mięsnych
i warzywno - mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(210)
(731)

(531)

02.01.01, 05.07.16, 25.05.25, 25.07.01, 26.01.14, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, pierniki, pierniki dekorowane, pierniki nadziewane, ciastka.
(210)
(731)

462170
(220) 2016 09 30
ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świerczynek

Nr ZT03/2017

462172
(220) 2016 09 30
ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świerczynek
(540) Cioci Heleny DOMOWE SPECJAŁY

Nr ZT03/2017
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(531) 02.03.01, 02.03.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne, konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny,
dania gotowe mięsne i warzywno - mięsne, oleje i tłuszcze
zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy
zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin, przetworów mięsnych, konserw,
wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań gotowych mięsnych
i warzywno - mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(210)
(731)

462173
(220) 2016 09 30
ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świerczynek
(540) z Jakubowej Spiżarni

(531) 02.01.01, 02.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne, konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny,
dania gotowe mięsne i warzywno - mięsne, oleje i tłuszcze
zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy
zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin, przetworów mięsnych, konserw,
wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań gotowych mięsnych
i warzywno - mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(210)
(731)

462174
(220) 2016 09 30
ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świerczynek
(540) Country Grill

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne, konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny,
dania gotowe mięsne i warzywno - mięsne, oleje i tłuszcze
zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy
zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, eks-
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traktów mięsnych, wędlin, przetworów mięsnych, konserw,
wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań gotowych mięsnych
i warzywno - mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(210)
(731)

462175
(220) 2016 09 30
ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świerczynek
(540) OLEWNIK

(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, ekstrakty mięsne, wędliny, przetwory mięsne, konserwy, wyroby z drobiu, wyroby z dziczyzny,
dania gotowe mięsne i warzywno - mięsne, oleje i tłuszcze
zwierzęce, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy
zawieraniu transakcji biznesowych, negocjowanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet mięsa, ekstraktów mięsnych, wędlin, przetworów mięsnych, konserw,
wyrobów z drobiu i z dziczyzny, dań gotowych mięsnych
i warzywno - mięsnych, olejów i tłuszczów zwierzęcych.
(210) 462190
(220) 2016 09 30
(731) IALBATROS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MAYA

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja ﬁzyczna], oprogramowanie jako usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210) 462198
(220) 2016 09 30
(731) Marie Brizard Wine & Spirits Espana SA, Zizurkil, ES
(540) SENORIO DE AGOS
(510), (511) 33 wina.
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(210)
(731)

462402
(220) 2016 10 07
KONIECZNY MAGDALENA FIRMA USŁUGOWO
HANDLOWA, Nowogard
(540) Familijni POGORZELICA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.03.02, 01.03.15
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą ﬁzyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów
rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych,
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania,
ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych
i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie
sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych
oraz ich scenograﬁi: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów
folklorystycznych, bankietów, balów, przyjęć, uroczystości,
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów, wynajem sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny
do celów edukacyjnych lub rekreacyjnych, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem
oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pensjonatach, domach wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów
w barach, kafeteriach, karczmach, kawiarniach, restauracjach,
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia
sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet.
(210)
(731)

462403
(220) 2016 10 07
KONIECZNY MAGDALENA FIRMA USŁUGOWO
HANDLOWA, Nowogard
(540) Ośrodek Wczasowy FAMILIJNI www.familijni.com

Nr ZT03/2017

nie konferencji, sympozjów, zjazdów, kursów, wynajem sal
wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny
do celów edukacyjnych lub rekreacyjnych, 43 usługi hotelarskie związane z rezerwacją, czasowym zakwaterowaniem
oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, sanatoriach, pensjonatach, domach wczasowych i turystycznych, usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów
w barach, kafeteriach, karczmach, kawiarniach, restauracjach,
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje, wynajmowanie na posiedzenia
sal wyposażonych w sprzęt audiowizualny i teleinformatyczny: telefax, komputer, Internet.
(210)
(731)

462428
(220) 2016 10 07
MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA , Warszawa
(540) ApiBioFarma

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 probiotyczny preparat z ziołami dla pszczół,
mieszanki paszowe uzupełniające o właściwościach probiotycznych, naturalne środki mikrobiologiczne przeznaczone
do gospodarki pasiecznej.
(210)
(731)

462432
(220) 2016 10 07
MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA , Warszawa
(540) ApiFarma

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 probiotyczny preparat do higienizacji ula i otoczenia, mieszanki paszowe uzupełniające o właściwościach
probiotycznych, naturalne środki mikrobiologiczne przeznaczone do gospodarki pasiecznej.
(210)
(731)

462441
(220) 2016 10 07
MATECZNIK & CENTRUM PROBIOTICS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA , Warszawa
(540) ProBio SANIT

(531)

02.07.02, 02.07.10, 02.07.09, 02.07.11, 02.01.08, 02.01.23,
02.03.16, 02.03.23, 02.03.30, 18.01.05, 27.05.01, 01.03.02,
01.03.15, 29.01.12, 02.05.17
(510), (511) 41 usługi związane z rozrywką, rekreacją i kulturą ﬁzyczną w zakresie organizowania zabaw, konkursów
rozrywkowych, gier sportowych, zawodów sportowych,
zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, pływania,
ćwiczeń na siłowni, obsługa sal gier, obsługa obiektów sportowych, kortów tenisowych, basenów rehabilitacyjnych
i rekreacyjnych, sal gimnastycznych, siłowni, wypożyczanie
sprzętu sportowego, organizowanie imprez rozrywkowych
oraz ich scenograﬁi: pikników, festynów, widowisk, koncertów muzycznych, dancingów z grupą muzyczną, występów
folklorystycznych, bankietów, balów, przyjęć, uroczystości,
spotkań okolicznościowych na zlecenie osób trzecich polegające na zapewnieniu rozrywki, organizowanie i prowadze-

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 naturalny środek mikrobiologiczny do neutralizacji odorów, biologizacji i higienizacji pomieszczeń i narzędzi, bioaktywator procesu fermentacji w szambach, trakcjach
kanalizacyjnych, komorach fermentacyjnych, na oczyszczalniach ścieków, lagunach osadów, kompostowniach.
(210) 462451
(220) 2016 10 07
(731) KUWAŁEK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) BRAINJUICE
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weteryna-
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ryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne i energetyzujące, napoje owocowe i soki owocowe, granulaty, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów.
(210) 462537
(220) 2016 10 11
(731) GIL IZABELA, Katowice
(540) SAUBERS
(510), (511) 1 środek do odtłuszczania i czyszczenia urządzeń
mechanicznych, elektrycznych oraz części metalowych.
(210) 462580
(220) 2016 10 12
(731) POLICHEM S.A., Luksemburg, LU
(540) CICLOTAU
(510), (511) 3 mydła zawierające cyklopiroksolaminę, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki zawierające
cyklopiroksolaminę, płyny do pielęgnacji włosów zawierające
cyklopiroksolaminę, 5 produkty farmaceutyczne zawierające
cyklopiroksolaminę, środki sanitarne do celów medycznych
zawierające cyklopiroksolaminę, substancje dietetyczne dostosowane do użytku leczniczego zawierające cyklopiroksolaminę, taśmy przylepne do celów medycznych zawierające
cyklopiroksolaminę, materiały opatrunkowe zawierające
cyklopiroksolaminę.
(210)
(731)

462763
(220) 2016 10 17
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety
Vitaminum B6 Forte

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

462781
(220) 2016 10 17
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Vitaminum B12 Forte
Suplement diety

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.01, 27.07.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
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(210)
(731)

462785
(220) 2016 10 17
PANAWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PANAWIT

(531) 27.05.01, 26.11.12, 24.17.20
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, artykuły
do pielęgnacji, detergenty naturalne, preparaty ziołowe
w tym kremy, lotiony, olejki i balsamy, kosmetyki organiczne,
dermokosmetyki, ekologiczne środki czystości, środki czyszczące biodegradowalne, mydła, kostki do mycia, 5 słodziki
sztuczne dostosowane dla diabetyków, dietetyczne słodziki
do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne, suplementy diety, odżywki,
zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów
leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych,
żywność dla niemowląt: suplementy diety do celów medycznych, wyroby medyczne zawarte w tej klasie przeznaczone
do zapobiegania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób
u ludzi, w postaci: syropów do użytku farmaceutycznego,
farmaceutycznych lizaków, żeli, hydrożeli, pastylek do ssanie,
tabletek, drażetek, kapsułek, roztworów do picia, roztworów
do płukania, preparatów w sprayu, preparatów do zachowania higieny w tym higieny uszu, produkty weterynaryjne,
preparaty diagnostyczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, materiały opatrunkowe-plastry,
opatrunki gipsowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, 30 słodziki naturalne, słodziki naturalne w postaci granulowanej, herbata bez teiny słodzona słodzikami,
słodziki składające się z koncentratów owocowych, słodziki
naturalne w postaci koncentratów owocowych, artykuły
spożywcze ze słodzika do słodzenia deserów, syrop z agawy do stosowania jako słodzik naturalny, syrop glukozowy
do użytku jako słodzik do żywności, produkty spożywcze
wytwarzane ze słodzików do przyrządzania deserów, cukry,
naturalne słodziki, produkty pszczele, miód, produkty na bazie miodu, kit pszczeli, propolis, słodycze ozdobne na choinki, słodziki, słodziki naturalne, substytuty kawy, suchary, woda
morska do gotowania, wodorosty jako przyprawa, preparaty
zbożowe, zioła, ziele angielskie, zioła konserwowane jako
przyprawy, zioła przetworzone do celów spożywczych,
35 usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żywność, żywność ekologiczna,
żywność tradycyjna, kosmetyki, kosmetyki naturalne oraz
artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne, preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki i balsamy, suplementy diety
i odżywki, miody, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe
do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych,
proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki
lecznicze na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, artykuły
higieniczne, substancje odżywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej
i Internetu: specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych, miodu, produktów farmaceutycznych, suplementów
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diety, wyrobów medycznych, odżywek, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności organicznej, żywności dla wegan i wegetarian, soków, napojów, kosmetyków
organicznych, naturalnych kosmetyków, dermokosmetyków, produktów propolisowych, propolisu pszczelego (kitu
pszczelego), przypraw, syropów, ekologicznych środków
czystości, środków czyszczących biodegradowalnych, mydeł
i kostek do mycia, czekolad.
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(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe cydr.
(210)
(731)

462823
(220) 2016 10 17
FABRYKA COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa
(540) NALEWKA Z BORÓW MANUFAKTURA ALKOHOLI
GATUNKOWYCH

(210) 462795
(220) 2016 10 17
(731) BUKAŁA MARCIN IZOTON, Ożarów
(540)

(531) 05.11.15, 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe za wyjątkiem piwa.
(531) 02.01.08, 02.01.16
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 35 usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi.
(210) 462802
(220) 2016 10 17
(731) EKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) ekoplast KRAKÓW

(210) 462846
(220) 2016 10 18
(731) C I J CEBULLA SPÓŁKA JAWNA, Opole
(540) Mineralvit
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, wapno do pasz, wzmacniające substancje odżywcze dla zwierząt, zboże na pasze
dla zwierząt, ziarna, zboże, ziarno do żywienia zwierząt, pasze wzmacniające dla zwierząt, pokarm, ściółka dla zwierząt,
zwierzęta żywe.
(210)
(731)

462848
(220) 2016 10 18
KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA, Toruń
(540) kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc

(531) 29.01.13, 26.04.04, 26.01.12, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 6 okna i drzwi z proﬁli aluminiowych, ramy
okienne i drzwiowe metalowe, 19 okna z PCV, niemetalowe
ramy do okien i drzwi.
(210) 462805
(220) 2016 10 17
(731) UAB Burbuliukas ir Co, Panevezys, LT
(540) aQuator

(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 11 jonizatory wody, jonizatory wody do celów
domowych.
(210) 462821
(220) 2016 10 17
(731) VIN-KON SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) CYDR BURSZTYNOWY z naturalnej fermentacji
robione sercem

(531) 26.05.12, 26.03.04, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością artystyczną i gospodarczą, informacja o działalności artystycznej i gospodarczej, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych,
artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych
oraz usług promocji województwa, patronat medialny nad
działalnością handlową i usługową, promowanie rolnictwa ekologicznego oraz jego produktów w szczególności
produktów regionalnych i wyrobów sztuki regionalnej, organizowanie i prowadzenie przetargów, usługi przedstawicielstwa na rzecz podmiotów gospodarczych, współpraca
z podmiotami gospodarczymi w zakresie wytwarzania produktów regionalnych, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę sprzedaży
bezpośredniej i Internet towarów, w szczególności produktów regionalnych i wyrobów sztuki regionalnej, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, badania rynkowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizowanie targów i wystaw, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, 39 organizowanie podróży,
prowadzenie informacji turystycznej i podróżniczej, informacja dotycząca podróży oraz rozkładów jazdy, informacja
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o transporcie, pośrednictwo transportowe, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, 41 usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia oraz obsługi kursów, szkoleń, praktyk zawodowych i innych pozaszkolnych form kształcenia, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia oraz obsługi kongresów,
zjazdów, sympozjów, seminariów, konferencji, wystaw, konkursów z dziedziny kultury i edukacji, usługi rozrywki, usługi
sportowe, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych
niż reklamowych, usługi związane z organizacją wypoczynku, promocja rozwoju nauki i kultury, edukacja, informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji.
(210)
(731)

462854
(220) 2016 10 18
BORUSIŃSKA ANNA MONIKA, Piaseczno;
ULATOWSKA ANNA BARBARA, Warszawa
(540) Uroda na widelcu

(531) 11.01.04, 27.05.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 koktajle bezalkoholowe,
alkoholowe.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 462910
(220) 2016 10 19
(731) WĄTOREK ADAM F.H., Bydgoszcz
(540) KING FU FUSION

(531)26.04.02, 26.04.05, 26.01.03, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne związane z prowadzeniem barów, kawiarni i restauracji, usługi przygotowania
i zaopatrzenia w żywność na zamówienie, catering.
(210)
(731)

462962
(220) 2016 10 20
SEMEKO GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdynia
(540) AQUAPARK REDA

koktajle

(210) 462877
(220) 2016 10 19
(731) EXG INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Częstochowa
(540) EXCHANGE GROUP

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 handel walutami i wymiana walut, maklerstwo
w zakresie metali szlachetnych, pośrednictwo inwestycyjne,
usługi pośrednictwa ﬁnansowego, 41 szkolenia z zakresu
rozpoznawania znaków pieniężnych oraz złota dewizowego,
szkolenia związane z ﬁnansami, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 42 programowanie
komputerów, projektowanie programów komputerowych.
(210)
(731)

462898
(220) 2016 10 19
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) ABSOLWENT MOCNY 36 % vol. CYTRYNÓWKA

(531)
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29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.06, 14.01.24, 26.04.06,
26.04.02, 05.07.12, 05.07.22
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.19, 03.09.04
(510), (511) 35 kolportaż próbek, agencje reklamowe, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, handlowe wyceny, administrowanie hotelami, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, rozlepianie plakatów
reklamowych, pokazy towarów, produkcja ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki],
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie
materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, publikowanie tekstów
sponsorowanych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa
nieruchomości, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
[nieruchomości], 37 budowa pawilonów i sklepów targowych, nadzór budowlany, budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
doradztwo inżynieryjne [budownictwo], obsługa basenów
kąpielowych, 39 wynajmowanie garaży, magazynowanie,
wynajmowanie magazynów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, wypożyczanie pojazdów,
składowanie, składowanie towarów, turystyka [zwiedzanie], organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek
morskich, wynajmowanie koni, zwiedzanie turystyczne,
41 usługi związane z organizowanym i obsługą dyskotek,
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chronometraż imprez sportowych, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], organizowanie i obsługa
konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów piękności, kultura ﬁzyczna, wypożyczanie
sprzętu do nurkowania, organizowanie obozów sportowych,
usługi związane z obozami wakacyjnymi [rozrywka], obsługa
pół golfowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie przyjęć
[rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, parki rozrywki, salony gier, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, prowadzenie zajęć ﬁtness,
rozrywka, informacja o rozrywce, organizowanie zawodów
sportowych, informacje o wypoczynku, organizowanie i obsługa zjazdów, udostępnianie ośrodków rekreacji, informacje
o wypoczynku, 42 akwanautyka (eksploracja podwodna),
projektowanie dekoracji wnętrz, usługi architektoniczne,
doradztwo architektoniczne, 43 biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele, kafeterie (bufety], kawiarnie, motele, usługi barowe, pensjonaty,
rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater na pobyt czasowy,
restauracje, organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie namiotów, usługi w zakresie wyposażenia
i urządzeń kempingowych, 44 aromaterapia, ośrodki zdrowia, łaźnie publiczne, salony fryzjerskie, salony piękności,
usługi związane z prowadzeniem sanatorium, usługi związane z prowadzeniem sauny, usługi związane z prowadzeniem
solariów, terapeutyczne usługi, łaźnie tureckie.
(210) 462976
(220) 2016 10 21
(731) Altera Corporation, San Jose, US
(540) STRATIX
(510), (511) 9 półprzewodniki, układy scalone, programowalne logiczne układy scalone, oraz mikroprocesory.
(210) 463124
(220) 2016 10 25
(731) International Tobacco PLC, Londyn, GB
(540) DIAMONDS CIGARETTES

(531) 04.03.09, 17.02.01, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia,
tabaka, bloczki bibułki papierosowej, bursztyn jako ustniki
do papierosów i cygar , cygara, gilotynki do cygar, cygarnice,
cygarniczki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki,
ﬁltry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, papier
higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek,
zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa, bloczki bibułki do papierosów, ﬁltry do papierosów, kieszonkowe
przyrządy do skręcania papierosów, ustniki papierosów, papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy,
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spluwaczki dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń,
woreczki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek,
ustniki papierosów, waporyzatory dla palaczy, woreczki
na tytoń, zbiorniczki z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla
palaczy tytoniu, pudełka na zapałki, zioła do palenia, tytoń
do żucia .
(210)
(731)

463125
(220) 2016 10 25
FIRMA ELEKTRYCZNA KARWASZ GRZEGORZ
KARWASZ WANDA KARWASZ SPÓŁKA JAWNA,
Wrocław
(540) KARWASZ

(531) 24.15.01, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 rozdzielnice elektryczne - szafy.
(210) 463140
(220) 2016 10 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) KOLEJARZ
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy ﬁlmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(210) 463141
(220) 2016 10 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) KAMERALNE
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy ﬁlmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(210) 463142
(220) 2016 10 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) SKARPA
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy ﬁlmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(210) 463143
(220) 2016 10 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) HELIKON
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy ﬁlmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(210) 463145
(220) 2016 10 25
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) PALLADIUM
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy ﬁlmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(210)
(731)

463151
(220) 2016 10 25
HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
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(540) WISŁA
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy ﬁlmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(210)
(731)

463192
(220) 2016 10 26
KLUB MIŁOŚNIKÓW ZEGARÓW I ZEGARKÓW,
Warszawa
(540) K

(531) 17.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, informacja handlowa o zegarkach, zegarach, markach
zegarkowych, 41 organizacja i prowadzenie kursów, konferencji, konkursów sympozjów, wystaw, szkoleń dotyczących
zegarów, zegarków - ich historii i teraźniejszości, organizacja
spotkań kultowych w celach edukacyjnych.
(210) 463223
(220) 2016 10 27
(731) UZDROWISKO RABKA SPÓŁKA AKCYJNA, Rabka-Zdrój
(540) Uzdrowisko Rabka

(531) 01.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki do celów kosmetycznych,
kremy kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
skóry, odżywki do włosów, kosmetyki, preparaty wzmacniające i pielęgnujące włosy i skórę, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, płyny, żele i emulsje do kąpieli, płyny, mydła, mydła dezynfekujące, mydła toaletowe, pasty na bazie mydeł,
mydła płynne, emulsje do celów kosmetycznych i dezynfekcyjnych na bazie mydeł, mgiełki na bazie wód termalnych,
mineralnych, solanek stosowane jako kosmetyki do włosów,
twarzy i ciała, 5 produkty farmaceutyczne, maseczki wspomagające leczenie skóry, kremy wspomagające leczenie skóry, kosmetyki wspomagające leczenie skóry, żele i emulsje
do kąpieli wspomagające leczenie, mydła lecznicze, emulsje
do celów leczniczych na bazie mydeł, sole do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, ług leczniczy,
szlam leczniczy.
(210) 463279
(220) 2016 10 28
(731) SYGDZIAK LUIZA, Borzyszewo
(540) Lumax

(531) 02.03.30, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 działalność agencji importowo - eksportowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych,
usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i przez Internet samochodów nowych i używanych oraz części samochodowych, 37 usługi związane z naprawą, przeróbką oraz obsługą
pojazdów samochodowych, usługi blacharskie i lakiernicze
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w zakresie pojazdów samochodowych, bieżnikowanie i wulkanizacja opon, czyszczenie i mycie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, usługi stacji obsługi samochodów, wymiana i wyważanie kół samochodowych, 39 usługi
transportowe, pakowanie i składowanie towarów, holowanie
pojazdów mechanicznych, usługi kurierskie, usługi wypożyczania samochodów, rezerwacja i obsługa usług wynajmu
pojazdów za pośrednictwem telefonu lub przez Internet,
wynajmowanie pojazdów osobowych, pojazdów stosowanych w handlu i w przemyśle, wynajmowanie samochodów,
ciężarówek, samochodów dostawczych, furgonetek, autokarów, busów, przyczep mieszkalnych, wynajmowanie wyposażenia pojazdów i urządzeń stosowanych w pojazdach, wynajmowanie akcesoriów do pojazdów, leasing samochodów,
leasing pojazdów.
(210) 463280
(220) 2016 10 28
(731) ABRAMCZUK MATEUSZ WIEK-POL 2, Wiekowo
(540) Flaki po piracku
(510), (511) 29 ﬂaki, wyroby garmażeryjne na bazie ﬂaków.
(210)
(731)

463295
(220) 2016 10 28
TEXPOL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Chałupki Dębniańskie
(540) UNIFLEX

(531) 01.15.07, 01.15.25, 27.05.01
(510), (511) 3 materiały ścierne, papier ścierny, polerujący,
płótno ścierne, siatki ścierne, kamień polerski i szliﬁerski,
7 narzędzia, przyrządy, maszyny i obrabiarki, sterowane mechanicznie, elektrycznie, pneumatycznie i części do nich:
narzędzia ścierne, tarcze do szlifowania, polerowania i cięcia, szczotki, szliﬁerki, polerki, dłuta, dłutownice, frezy, świdry, frezarki, giętarki, gładziarki, gwinciarki, noże, nożyce,
piły i brzeszczoty, wiertarki, wkrętaki, wycinarki, wytłaczarki,
8 narzędzia i przyrządy ręczne i części do nich do szlifowania
i polerowania, tarcze szliﬁerskie, pilniki, wiertła, dłuta, frezy,
gwintowniki, klucze maszynowe, klucze płaskie, młotki, nożyce, obcęgi, ostrzarki, pilniki, piły, przebijaki, przecinaki, rozwiertaki, szczypce, śrubokręty, świdry, wyrzynarki, wkrętaki,
szczotki techniczne.
(210)
(731)

463296
(220) 2016 10 28
TEXPOL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Chałupki Dębniańskie
(540) uniﬂex
(510), (511) 3 materiały ścierne, papier ścierny, polerujący,
płótno ścierne, siatki ścierne, kamień polerski i szliﬁerski,
7 narzędzia, przyrządy, maszyny i obrabiarki, sterowane mechanicznie, elektrycznie, pneumatycznie i części do nich:
narzędzia ścierne, tarcze do szlifowania, polerowania i cięcia, szczotki, szliﬁerki, polerki, dłuta, dłutownice, frezy, świdry, frezarki, giętarki, gładziarki, gwinciarki, noże, nożyce,
piły i brzeszczoty, wiertarki, wkrętaki, wycinarki, wytłaczarki,
8 narzędzia i przyrządy ręczne i części do nich do szlifowania
i polerowania, tarcze szliﬁerskie, pilniki, wiertła, dłuta, frezy,
gwintowniki, klucze maszynowe, klucze płaskie, młotki, nożyce, obcęgi, ostrzarki, pilniki, piły, przebijaki, przecinaki, rozwiertaki, szczypce, śrubokręty, świdry, wyrzynarki, wkrętaki,
szczotki techniczne.
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(210)
(731)

463318
(220) 2016 10 28
DAGOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puck
(540) KETCHUP KASZËBSCZI

Nr ZT03/2017

nia w żywność i napoje, usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów i kawiarni, przygotowywanie dań (żywność
i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 ketchup, ketchup smakowy, sosy, sosy na bazie pomidorów.
463319
(220) 2016 10 28
DAGOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puck
(540) KETCHUP KASZUBSKI

463350
(220) 2016 10 31
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) POLSKA GRUPA GÓRNICZA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 ketchup, ketchup smakowy, sosy, sosy na bazie pomidorów.
(210)
(731)

463320
(220) 2016 10 28
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRYZMAT
A.W. SULEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Mojsławice
(540) Rok 2010 BROWAR SULEWSKI Niewykluczone,
że najlepsze piwo w tej części Europy!

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.15.25
(510), (511) 4 węgiel kamienny, paliwa węglowe, brykiety
materiałów palnych, brykiety węglowe, paliwo do pieców
węglowych, paliwa zgazowane i ich mieszanki, 35 analizy
kosztów, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, badania rynku i badania marketingowe w celu zbytu węgla i paliw węglopochodnych, organizowanie targów/wystaw w celach reklamowych i handlowych, usługi hurtowni/placu opałowego
w zakresie oferowania i prezentowania takich towarów jak
węgiel i produkty węglopochodne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 39 pakowanie paliwa węglowego
w worki do transportu, przechowywanie węgla i produktów
węglopochodnych luzem, dystrybucja, dostawy, transport
i magazynowanie węgla i produktów węglopochodnych,
dystrybucja energii, 42 usługi ekspertyz inżynierskich w tym
geologiczne, badania i analizy techniczne, poszukiwania
i badania geologiczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego dotyczące prognozowanego wpływu projektowanych inwestycji na środowisko.
(210)
(731)

463355
(220) 2016 10 31
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) PGG
(531)

01.01.05, 24.01.11, 24.09.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15,
07.01.01
(510), (511) 21 kuﬂe, 32 piwo i produkty piwowarskie.
(210)
(731)

463337
(220) 2016 10 31
PHU MARTOM-TRAVELAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOTEL
ANDERS , Stare Jabłonki
(540) HOTEL ANDERS
(510), (511) 39 usługi agencji turystycznych, wynajmowanie
koni, wypożyczanie pojazdów wodnych, 41 usługi w zakresie
organizacji wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie organizowania rozrywki, prowadzenie parków rozrywki, organizowanie, prowadzenie i obsługa: imprez artystycznych, estradowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, spektakli,
koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych,
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych
klubów, usługi klubowe, wynajmowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego, 43 usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania, usługi w zakresie
prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, usługi zaopatrze-

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.15.25
(510), (511) 4 węgiel kamienny, paliwa węglowe, brykiety
materiałów palnych, brykiety węglowe, paliwo do pieców
węglowych, paliwa zgazowane i ich mieszanki, 35 analizy
kosztów, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, badania rynku i badania marketingowe w celu zbytu węgla i paliw węglopochodnych, organizowanie targów/wystaw w celach reklamowych i handlowych, usługi hurtowni/placu opałowego
w zakresie oferowania i prezentowania takich towarów jak
węgiel i produkty węglopochodne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 39 pakowanie paliwa węglowego
w worki do transportu, przechowywanie węgla i produktów
węglopochodnych luzem, dystrybucja, dostawy, transport
i magazynowanie węgla i produktów węglopochodnych,
dystrybucja energii, 42 usługi ekspertyz inżynierskich w tym
geologiczne, badania i analizy techniczne, poszukiwania
i badania geologiczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego dotyczące prognozowanego wpływu projektowanych inwestycji na środowisko.
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(210)
(731)

463372
(220) 2016 10 31
MATCZAK JOANNA FIRMA PRODUKCYJNOHANDLOWA ROLAND, Płońsk
(540) Black Tie

25

kosmetyczne wybielacze do zębów, niezawierające środków farmaceutycznych płyny do płukania ust do celów
niemedycznych.
(210) 463452
(220) 2016 11 03
(731) GARBARZ MARCIN MEUS, Brzeżanka
(540) INSTANT PELLET

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 25 odzież damska, męska i dziecięca, odzież
z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, odzież
dżinsowa, dresy, dzianina jako odzież, fraki, garnitury, garsonki, getry, golfy, halki, kamizelki, kaptury do ubrań, kąpielówki,
konfekcja odzieżowa, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki,
krawaty, muszki, poszetki, kurtki, okrycia wełniane i futrzane
z kapturem, palta, paski do odzieży, peleryny, pidżamy, płaszcze, pończochy, pulowery, rajstopy, rękawiczki, skafandry,
skarpety, smokingi, spodenki, spodnie, spódnice, sukienki,
swetry, szale, szaliki, szelki do odzieży, szlafroki, trykoty jako
ubrania, T-shirty, wyprawki dziecięce ubraniowe, żakiety,
bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki damskie,
bluzy dzianinowe, nakrycia głowy: berety, czapki, czapki
z daszkiem i bez daszka, kapelusze, obuwie damskie, męskie
i dziecięce, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz ﬁrm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, salonach oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: bielizna, odzież damska, męska i dziecięca,
nakrycia głowy, obuwie, wykończenia ozdobne do bielizny
i odzieży, dodatki do odzieży: krawaty, paski, spinki do mankietów, szelki, szaliki, skóry zwierzęce, skóry surowe, imitacje
skóry i wyroby z tych materiałów, dodatki i ozdoby ze skóry
lub jej imitacji do wyrobów odzieżowych, tkaniny, tekstylia
i wyroby włókiennicze, artykuły krawieckie, pasmanteryjne,
parasole, pokrowce na parasole, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie
organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych
i promocyjnych, pokazy towarów, pokazy mody, doradztwo
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku, 37 usługi w zakresie
prania tkanin, 40 usługi szwalnicze, usługi krawieckie w zakresie szycia, szycia odzieży, bielizny, krojenia tkanin, pikowania tkanin, tkania, wykańczania tkanin, przeróbki odzieży,
usługi w zakresie: apreturowania tkanin, farbowania tekstyliów i odzieży, dekatyzowania tkanin, uszlachetniania przędzy, teksturowania przędz, snucia osnów, uszlachetniania
przędzy poliestrowej, hafciarstwa.
(210) 463435
(220) 2016 11 02
(731) LG Household & Health Care Ltd., Seoul, KR
(540) PERIOE 46 cm PUM PING

(531) 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 karma dla ryb, karma dla złotych rybek, przynęty dla wędkarstwa [żywe lub naturalne], przynęty dla
wędkarstwa [żywe], przynęty jadalne, przynęty żywe, środki
odżywcze [karma] dla ryb, żywność dla ryb akwariowych,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem
strony internetowej) na rzecz osób trzecich oraz prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych oraz sprzedaż
on-line i sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: karma dla ryb, karma dla złotych rybek, przynęty dla wędkarstwa [żywe lub naturalne], przynęty dla wędkarstwa [żywe],
przynęty jadalne, przynęty żywe, środki odżywcze [karma]
dla ryb, żywność dla ryb akwariowych, marketing, reklama,
reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych
oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych
z promocją następujących towarów: karma dla ryb, karma dla
złotych rybek, przynęty dla wędkarstwa [żywe lub naturalne], przynęty dla wędkarstwa [żywe], przynęty jadalne, przynęty żywe, środki odżywcze [karma] dla ryb, żywność dla ryb
akwariowych, udzielanie porad handlowych konsumentom,
promocja sprzedaży.
(210) 463470
(220) 2016 11 03
(731) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(540)

(531) 15.07.01, 15.07.04, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, podyplomowe kursy
szkoleniowe, edukacja on-line za pomocą Internetu, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
zjazdów w celach szkoleniowych, kursy szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, doradztwo zawodowe, publikowanie książek, publikowanie periodyków, tekstów naukowych i popularno-naukowych, publikowanie on-line książek
i periodyków, usługi wydawnicze, wypożyczanie książek.
(210) 463472
(220) 2016 11 03
(731) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia zębów, pasty do zębów,
ołówki do wybielania zębów, plastry do wybielania zębów,
płyny do płukania jamy ustnej nie do celów medycznych,
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(531) 10.03.10, 10.03.16, 15.07.01, 15.07.04, 15.07.07, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, podyplomowe kursy
szkoleniowe, edukacja on-line za pomocą Internetu, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
zjazdów w celach szkoleniowych, kursy szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, doradztwo zawodowe, publikowanie książek, publikowanie periodyków, tekstów naukowych i popularno-naukowych, publikowanie on-line książek
i periodyków, usługi wydawnicze, wypożyczanie książek.
(210) 463476
(220) 2016 11 03
(731) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(540) OIZ PŁ POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ
ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

(531)

02.01.16, 02.01.23, 15.07.01, 15.07.03, 15.07.04, 24.15.02,
24.15.08, 24.15.11, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, podyplomowe kursy
szkoleniowe, edukacja on-line za pomocą Internetu, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
zjazdów w celach szkoleniowych, kursy szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, doradztwo zawodowe, publikowanie książek, publikowanie periodyków, tekstów naukowych i popularno-naukowych, publikowanie on-line książek
i periodyków, usługi wydawnicze, wypożyczanie książek.
(210) 463477
(220) 2016 11 03
(731) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(540)

(531)

07.03.15, 24.15.01, 24.15.99, 26.13.25, 26.13.99, 29.01.12,
20.05.07
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, podyplomowe kursy
szkoleniowe, edukacja on-line za pomocą Internetu, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
zjazdów w celach szkoleniowych, kursy szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, kursy
szkoleniowe z zakresu zdrowia, doradztwo zawodowe, publikowanie książek, publikowanie periodyków, tekstów naukowych i popularno-naukowych, publikowanie on-line książek
i periodyków, usługi wydawnicze, wypożyczanie książek.
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(210)
(731)

463488
(220) 2016 11 03
PLENUS G. BOMBA, J. BOMBA SPÓŁKA JAWNA,
Rzeszów
(540) Perlicht

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny do płukania,
35 badania marketingowe, badania rynku, usługi doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej
i handlowej: doradztwa w organizowaniu, prowadzeniu
i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, usługi
w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności
gospodarczej, usługi organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, promocji sprzedaży dla
osób trzecich: zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla
innych towarów takich jak: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki do czyszczenia
zębów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe
do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania, płyny
do płukania, umożliwiające klientom zapoznanie się z nimi
w dogodny sposób i ich nabywanie również przez Internet,
reklama oraz jej prowadzenie za pomocą sieci komputerowej, reklama zgłoszeniowa.
(210) 463497
(220) 2016 11 03
(731) NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) MAXIVIT
(510), (511) 5 produkty lecznicze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze,
dietetyczne środki spożywcze do użytku medycznego,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, żywność
dietetyczna, żywność suplementarna lecznicza, żywność dla
niemowląt, dodatki odżywcze do celów leczniczych, zioła
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
preparaty witaminowe i mineralne do celów medycznych.
(210)
(731)

463499
(220) 2016 11 03
ARDPOL WILK & PORĘBSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) ARDPOL
(510), (511) 9 cyfrowe drukarki kolorowe, czytniki etykiet
[dekodery], czytniki kodów kreskowych, drukarki atramentowe, drukarki atramentowe do drukowania w kolorze, drukarki
bezuderzeniowe, drukarki etykiet, drukarki igłowe, drukarki
kolorowe, drukarki komputerowe, drukarki laserowe, drukarki
taśmowe, drukarki termiczne, drukarki uderzeniowe, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne etykietki zabezpieczające, elektroniczne etykiety identyﬁkacyjne i oznaczenia, etykiety identyﬁkacyjne [do odczytu maszynowego],
etykiety identyﬁkacyjne [zakodowane], etykiety z kodami
kreskowymi, kodowane, etykiety zawierające informacje za-
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pisane lub kodowane elektronicznie, etykiety zawierające
informacje zapisane lub kodowane magnetycznie, etykiety
zawierające informacje zapisane lub kodowane optycznie,
laserowe drukarki kolorowe, magnetyczne etykiety identyﬁkacyjne, oprogramowanie dla drukarek, oprogramowanie
do sterowania drukarkami komputerowymi, samoprzylepne
etykiety, samoprzylepne etykiety [zakodowane], terminale danych, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży,
terminale komunikacji bezprzewodowej, 16 atramenty, drukowane etykietki papierowe, etykiety termiczne, etykiety
termo-transferowe, kalka kopiująca, kalka maszynowa, kalka
techniczna, maszyny do drukowania etykiet do użytku domowego i biurowego, materiały drukowane, papier do etykietowania, przenośne drukarki etykiet [sprzęt biurowy], samoprzylepne etykiety drukowane, taśmy barwiące, taśmy
do drukarek igłowych, taśmy do drukarek komputerowych,
urządzenia do etykietowania do użytku biurowego, urządzenia ręczne do etykietowania.
(210) 463527
(220) 2016 11 04
(731) KALIŃSKI WŁODZIMIERZ KALIŃSKI, Chyby
(540) K Kaliński

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 układy wydechowe do pojazdów, tłumiki,
kolektory rozdzielcze jako części układów wydechowych,
systemy oczyszczania gazów wydechowych do silników wysokoprężnych, katalityczne jednostki konwertorowe do wydechów pojazdów, konwertery katalityczne, ﬁltry do gorących
gazów, do użytku z silnikami spalinowymi wewnętrznego
spalania, części zamienne i akcesoria układów wydechowych
do pojazdów, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: układy wydechowe do pojazdów, tłumiki, kolektory rozdzielcze jako części układów wydechowych, systemy oczyszczania gazów wydechowych do silników wysokoprężnych,
katalityczne jednostki konwertorowe do wydechów pojazdów, konwertery katalityczne, ﬁltry do gorących gazów,
do użytku z silnikami spalinowymi wewnętrznego spalania,
części zamienne i akcesoria układów wydechowych do pojazdów, 37 usługi w zakresie naprawy i wymiany układów
wydechowych i ich części do pojazdów lądowych.
(210) 463533
(220) 2016 11 04
(731) GABRYEL MIROSŁAW, Krosno
(540) VENEZIA ORIGINAL

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii
komórkowej, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria ze szkła
sztrasowego [sztuczna biżuteria], bransoletki [biżuteria], breloczki do kluczy [ozdoby], budziki, chronografy, czasomierze
[zegarki], diamenty, druciki z metali szlachetnych [biżuteria],
dzieła sztuki z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony
lub półprzetworzony, iryd, kaboszony do wyrobu biżuterii,
kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasety do prezentacji wyrobów jubiler-
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skich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, kotwiczki [zegarmistrzostwo], kółka na klucze z metali
szlachetnych, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków,
mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medaliony
[biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, monety, naszyjniki [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici ze złota [biżuteria], obudowy zegarów, odznaki
z metali szlachetnych, osm, ozdoby [biżuteria], ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia z metali
szlachetnych, ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego bursztynu,
pallad, paski do zegarków, perły [biżuteria], perły z ambroidu
[prasowana żywica], perydot, pierścionki [biżuteria], platyna
[metal], popiersia z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków, pudełka z metali szlachetnych, rod, ruten,
spinel [kamienie szlachetne], spinki do mankietów, sprężyny
do zegarków, srebro, nieprzetworzone lub kute, stopery, stopy metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, tarcze
[zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków), wisiorki, wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe,
zapięcia do biżuterii, zegarki, zegary atomowe, zegary i zegarki elektryczne, zegary słoneczne, zegary sterujące [zegary wzorcowe], złoto, nieprzetworzone lub kute, zwijane etui
na biżuterię, żetony miedziane.
(210) 463563
(220) 2016 11 04
(731) SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD, Shanghai, CN
(540)

(531) 01.01.02, 26.02.01, 26.04.01
(510), (511) 39 pakowanie towarów, przewóz towarów, wynajem samochodów, dostarczanie paczek, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, dostarczanie wiadomości, dostawa towarów wysyłkowych, transport, rezerwacja miejsc na podróż, składowanie
towarów.
(210)
(731)

463587
(220) 2016 11 07
TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) Śnieżka Moje Deko
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery i emalie, środki
do konserwacji drewna, farby wodne, bakteriobójcze, ognioodporne, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby do emalii,
farby stosowane w ceramice, preparaty zabezpieczające
do metali, rozcieńczalniki do farb i lakierów, utrwalacze,
zagęszczacze do farb i barwników, 17 farby, oleje i lakiery
izolacyjne.
(210) 463597
(220) 2016 11 07
(731) BOJAROWSKA MAŁGORZATA P.P.H.U., Włocławek
(540)
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(531) 11.01.13
(510), (511) 29 panierowane: mięsa w tym drobiowe, ryby
i sery twarde.
(210) 463658
(220) 2016 11 08
(731) Ferring B.V. , Hoofddorp, NL
(540) NOQTURINA
(510), (511) 5 produkty i substancje farmaceutyczne.
(210)
(731)

463720
(220) 2016 11 09
PIEKARNIA PIEKUŚ PAKULSCY & WALOREK SPÓŁKA
JAWNA, Inowrocław
(540) Polskie Chleby Cenne - Boratynek
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze: pieczywo, pieczywo
świeże, pieczywo mrożone, chleb, chleby bezdrożdżowe.
(210) 463736
(220) 2016 11 10
(731) FREGA FREJOWSKI, GARBOL SPÓŁKA JAWNA, Kielce
(540) NEO

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 przybory dla palaczy, zapalniczki dla palaczy
oraz części do nich.
(210) 463762
(220) 2016 11 10
(731) FURS-SEGES MARIA, Warszawa
(540) kapitałmarki Czy Twoja marka jest twoja?

(531) 29.01.12, 03.11.07, 17.02.06, 27.05.01
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów,
kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie: forów edukacyjnych z udziałem
osób, konferencji, kolokwiów, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie: konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, widowisk jako impresariat, loterii,
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pokazów
mody w celach rozrywkowych, balów, planowanie przyjęć,
rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji
biletów [rozrywka], edukacja, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
usługi nauczania w zakresie oświaty, edukacja na wyższych
uczelniach, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, fotograﬁa, fotoreportaże, montaż taśm wideo,
nagrywanie na taśmach wideo, produkcja ﬁlmów, innych
niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi w zakresie opracowania graﬁcznego, inne niż do celów reklamowych, 42 realizowanie projektów jako usługi projektowania
inne niż projektowanie związane z reklamą, marketingiem
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oraz inne niż projektowanie ogrodów, usługi komputerowe
w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup
i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału
w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe w tym hosting obiektów
elektronicznych dla osób trzecich w celu organizowania
i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informacje zdeﬁniowane lub określone przez użytkowników,
proﬁle osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograﬁczne,
teksty, graﬁkę i dane, udostępnianie strony internetowej
z technologią umożliwiającą użytkownikom on-line tworzenie proﬁli osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz
transfer i współdzielenie takich informacji między wieloma
obiektami on-line, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia
sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograﬁcznych, tekstów, graﬁk i danych, usługi dostawcy aplikacji
obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające
tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie
dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie,
wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych
lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi sieci technologicznej online umożliwiającej użytkownikom transfer danych o swojej
tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości
wielu obiektom on-line i między wieloma obiektami on-line,
dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci kontaktów społecznych i biznesowych z indeksów i baz danych
z możliwością przeszukiwania, zawierających informacje,
w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, graﬁki, media elektroniczne, obrazy fotograﬁczne i informacje
audio oraz wizualne w sieciach komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące
oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom
dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostawca usług
aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji (API) w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań
i mierzenia w zakresie planowania medialnego, nabywania
medialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych
i marketingowych kampanii on-line i zarządzaniu nimi,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych urządzeń, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja
danych i programów komputerowych inna niż konwersja

Nr ZT03/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ﬁzyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego odzyskiwanie
danych komputerowych, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie
danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
opracowywanie projektów technicznych, usługi graﬁczne ,
45 badania prawne, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi pomocy w sprawach spornych,
usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, mediacje, prawne administrowanie licencjami, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie prawami
autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi
prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, usługi serwisów społecznościowych on-iine, rejestrowanie nazw domen -usługi prawnej.
(210) 463763
(220) 2016 11 10
(731) KAMIŃSKI JANUSZ MACIEJ, Warszawa
(540) TICKERENCE

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie
plakatów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
produkcja ﬁlmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy,
zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się
udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie w działalności gospo-
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darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób
trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, importowo – eksportowe
agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie,
księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów
z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe,
outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy,
usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe,
usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, sprzedaż oprogramowania komputerowego , 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie: forów edukacyjnych z udziałem osób,
konferencji, kolokwiów, kongresów, seminariów, sympozjów,
warsztatów, organizowanie: konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, widowisk jako impresariat, loterii, wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pokazów mody
w celach rozrywkowych, balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi nauczania w zakresie oświaty, edukacja
na wyższych uczelniach, usługi klubowe w zakresie rozrywki
lub nauczania, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, fotograﬁa, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, produkcja
ﬁlmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, produkcja przedstawień teatralnych, wystawianie spektakli na żywo, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
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do celów innych niż reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywkowe,
radiowe programy rozrywkowe, usługi pokazów ﬁlmowych,
usługi prezenterów muzyki, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi studia ﬁlmowego, wypożyczanie ﬁlmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo,
udostępnianie ﬁlmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej nie do pobrania w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi
w zakresie opracowania graﬁcznego, inne niż do celów reklamowych, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 usługi komputerowe
w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup
i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału
w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe w tym hosting obiektów
elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania
i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informacje zdeﬁniowane lub określone przez użytkowników, proﬁle
osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograﬁczne, teksty,
graﬁkę i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom on-line tworzenie proﬁli
osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia
kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami on-line, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz
przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograﬁcznych,
tekstów, graﬁk i danych, usługi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie,
umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji
za
pośrednictwem
sieci
komputerowych
i komunikacyjnych, świadczenie usługi sieci technologicznej
on-line umożliwiającej użytkownikom transfer danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości wielu obiektom on-line i między wieloma obiektami online, dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci
kontaktów społecznych i biznesowych z indeksów i baz danych z możliwością przeszukiwania zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych,
graﬁki, media elektroniczne, obrazy fotograﬁczne i informacje audio oraz wizualne w sieciach komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące
oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom
dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostawca usług
aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji ( A P l ) w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie planowania medialnego, nabywania medialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych
i marketingowych kampanii on-line i zarządzaniu nimi,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego rozwój,
ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych
do przenośnych elektronicznych urządzeń doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w za-
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kresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja danych i programów komputerowych inna niż konwersja ﬁzyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, powielanie programów komputerowych,
programowanie komputerów, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych,
wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, usługi graﬁczne , 45 badania
prawne, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe,
mediacje, prawne administrowanie licencjami, doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie
aplikacji mobilnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, usługi serwisów społecznościowych on-line, rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne].
(210) 463813
(220) 2016 11 10
(731) KOMOROWSKI ZBIGNIEW ZYGMUNT, Bielice
(540) K Wódka SENATOR KOMOROWSKI

(531) 19.07.01, 27.05.01
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje
alkoholowe, wódki.
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(210) 463834
(220) 2016 11 10
(731) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane
(540) TATRZAŃSKI DIAMENT
(510), (511) 20 ﬁgurki i rzeźby z drewna, 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 30 wyroby czekoladowe, czekoladki, słodycze.
(210)
(731)

463836
(220) 2016 11 14
LOOK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ekojoy
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik,
zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone, świeże
owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód,
32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki warzywne,
piwo.
(210) 463837
(220) 2016 11 14
(731) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane
(540) Górski Brylant
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 20 ﬁgurki i rzeźby z drewna.
(210)
(731)

463842
(220) 2016 11 14
LOOK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ekojoy

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.14
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 30 kawa, herbata,
kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo
bezglutenowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła nieprzetworzone,
świeże owoce, świeże warzywa, nasiona, rośliny naturalne,
słód, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa, soki warzywne, piwo.
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(210)
(731)

463870
(220) 2016 11 14
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPOŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) spraysen

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych,
żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne
o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne inne niż
do celów leczniczych, określone szczegółowo w klasie 5.
(210) 463880
(220) 2016 11 14
(731) GAJEWSKI JERZY, Warszawa
(540) VitNatura

(531) 02.09.01, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 pastylki dla celów farmaceutycznych, oleje dla
celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, odżywcze dodatki dla celów leczniczych, 35 usługi
sprzedaży w hurtowniach, sklepach, na stronie internetowej
oraz w sprzedaży bezpośredniej ,w marketingu sieciowym
kosmetyków, suplementów diety, preparatów ziołowych,
odżywczych dodatków dla celów leczniczych.
(210) 463881
(220) 2016 11 14
(731) GAJEWSKI JERZY, Warszawa
(540) VitNatura
(510), (511) 5 pastylki dla celów farmaceutycznych, oleje dla
celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, odżywcze dodatki dla celów leczniczych , 35 usługi
sprzedaży w hurtowniach, sklepach, na stronie internetowej
oraz w sprzedaży bezpośredniej ,w marketingu sieciowym
kosmetyków, suplementów diety, preparatów ziołowych,
odżywczych dodatków dla celów leczniczych.
(210)
(731)

463882
(220) 2016 11 14
EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutry
(540) A apetito

(531) 27.05.01, 29.01.07, 29.01.11
(510), (511) 31 komponenty do wyrobu pasz, produkty żywnościowe do hodowli zwierząt.
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(210) 463883
(220) 2016 11 14
(731) GAJEWSKI JERZY, Warszawa
(540) vitnatura.pl
(510), (511) 5 pastylki dla celów farmaceutycznych, oleje dla
celów leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, odżywcze dodatki dla celów leczniczych, 35 usługi
sprzedaży w hurtowniach, sklepach, na stronie internetowej
oraz w sprzedaży bezpośredniej, w marketingu sieciowym
kosmetyków, suplementów diety, preparatów ziołowych,
odżywczych dodatków dla celów leczniczych.
(210)
(731)

463884
(220) 2016 11 14
EWROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lutry
(540) A apetito wyrzepki
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 16 aﬁsze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, formularze [blankiety, druki], papier do pisania [listowy], ulotki, 19 elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, parkiety, podłogi niemetalowe, podłogowe płyty
parkietowe, deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], listwy niemetalowe, 35 fakturowanie, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
zewnętrzna.
(210) 463920
(220) 2016 11 15
(731) International Tobacco PLC, Londyn, GB
(540) BR INTERNATIONAL TOBACCO BUSINESS ROYALS
KING SIZE FILTER ENGLAND

(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.13
(510), (511) 31 komponenty do wyrobu pasz, produkty żywnościowe do hodowli zwierząt.
(210) 463889
(220) 2016 11 14
(731) SAWICKI JAKUB, Warszawa
(540) COPACABANA

(531) 02.07.13, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, ubrania, okrycia wierzchnie damskie,
męskie i dziecięce, bielizna, galanteria odzieżowa, odzież
sportowa, odzież gimnastyczna, skarpety, kostiumy kąpielowe, pidżamy, ubiory plażowe, koszule nocne, szlafroki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie sportowe i plażowe, 41 nauczanie, kształcenie, działalność sportowa i kulturalna, szkolenia
sportowe, usługi sportowe, sędziowania sportowe, obozy
sportowe, organizowanie zawodów sportowych, wynajem
i udostępnianie sprzętu sportowego, zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi w zakresie instruktażu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe.
(210)
(731)

463914
(220) 2016 11 15
DŁUGOŁĘSKI BARTOSZ MASTER PARKIET POD
KLUCZ, Warszawa
(540) MP MASTER PARKIET

(531)

03.01.02, 09.01.10, 24.01.15, 24.01.17, 24.09.01, 26.04.07,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe, papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki,
tytoń do fajek wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, tabaka, bloczki bibułki papierosowej, ustniki z bursztynu
do papierosów i cygar, cygara, gilotynki do cygar, cygarnice,
cygarniczki, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na fajki,
ﬁltry do papierosów, zbiorniki na gaz do zapalniczek, papier
higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do zapalniczek,
zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa, bloczki bibułki do papierosów, ﬁltry do papierosów, kieszonkowe
przyrządy do skręcania papierosów, ustniki do papierosów,
papierośnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy,
spluwaczki dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń,
woreczki na tytoń, ustniki do cygar, ustniki do cygarniczek,
ustniki papierosów, waporyzatory dla palaczy, zbiorniczki
z gazem do zapalniczek, pudelka na zapałki, zioła do palenia,
tytoń do żucia.
(210) 463930
(220) 2016 11 15
(731) KOSSOWSKI ROCH, Piaseczno
(540) CAFFEDRA MEDICA

Nr ZT03/2017
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(531) 02.09.22, 29.01.12, 27.05.01, 11.03.14, 11.03.04
(510), (511) 41 usługi edukacyjne z zakresu dziedzin medycznych i około medycznych, usługi szkoleniowe dla biznesu, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, kształcenie praktyczne,
instruktaże, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack- bary], kafeterie
[bufety], restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi,
narady].

i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń i kongresów,
organizacja wystaw w celach edukacyjnych i kulturalnych,
usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi organizowania konkursów, plebiscytów i rankingów, usługi w zakresie doradztwa zawodowego związane z edukacją
i szkoleniem, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, projektowanie oprogramowań komputerowych, usługi w zakresie fotoskładu, tworzenia graﬁki, usługi
w zakresie tworzenia, odtwarzania i odpłatnego udostępniania komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, umożliwianie dostępu do interakcyjnych
komputerowych baz danych z zakresu biznesu, ﬁnansów
oraz komputerowo zintegrowanych systemów, 45 usługi doradztwa prawnego.

(210)
(731)

(210)
(731)

463932
(220) 2016 11 15
INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Perły Samorządu
(510), (511) 9 systemy komputerowe i programy do kierowania ﬁrmą, prowadzenia działalności gospodarczej, dla
biur rachunkowych, doradztwa kadrowego, podatkowego,
wystawiania dokumentów, rozliczania należności, przeprowadzania analiz, prowadzenia kartotek i ewidencjonowania,
prowadzenia bilansów, nośniki mediów elektronicznych,
magnetycznych, optycznych i elektrooptycznych, taśmy, kasety, CD-ROM-y, dyski magnetyczne, nagrane nośniki danych
z dźwiękiem i/lub obrazem, publikacje na nośnikach elektronicznych, magnetycznych i optycznych, 16 papier, tektura
i wyroby z tych materiałów, druki, w szczególności dzienniki,
poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty,
książki, materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje wymiennokartkowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki
drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi banku danych, usługi w zakresie
zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usługi w zakresie informacji handlowej i informacji
o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia
biur rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo
ekonomiczne, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania
materiałów reklamowych, usługi promocyjne, działalność
informacyjna, prowadzenie banków informacji, usługi w zakresie doradztwa zawodowego inne niż związane z edukacją i szkoleniem, 36 doradztwo w sprawach gospodarczych,
ﬁnansowych, ubezpieczeniowych i podatkowych, 38 usługi
w zakresie prowadzenia portali internetowych, przesyłanie
informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera,
usługi w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomocy terminali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi
w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, wynajem czasu dostępu do baz danych, w tym systemów informatycznych i elektronicznych, 41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków,
publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym
nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów
informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
usługi w zakresie produkcji i rozpowszechniania ﬁlmów
o charakterze edukacyjno - szkoleniowym, organizowanie

463934
(220) 2016 11 15
CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) POŁĄCZ DWIE NATURY

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 463951
(220) 2016 11 16
(731) Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin 24, IE
(540) SALBUD
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki stosowane
w leczeniu astmy, produkty zawierające substancje czynne:
Budesonide i Salmeterol.
(210) 463954
(220) 2016 11 16
(731) KEYMASTER LIMITED, NIKOZJA, CY
(540) inﬁnity
(510), (511) 9 instrumenty i przyrządy optyczne, akcesoria
optyczne, etui na okulary, łańcuszki do okularów, okulary
przeciwsłoneczne, okulary optyczne, oprawki do okularów, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki korekcyjne, szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła
kontaktowe.
(210)
(731)

463955
(220) 2016 11 16
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków
(540) Bielenda ANX-10
(510), (511) 3 kosmetyki do paznokci, lakiery do paznokci,
zmywacze do paznokci, odżywki do paznokci.
(210)
(731)

463967
(220) 2016 11 16
GREEN & JOY CASH AND CARRY GDAŃSK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Green Star
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(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 05.05.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 grabie, grabie [narzędzia], kosiarki ogrodowe
ręczne [narzędzia], łopatki [ogrodnictwo], łopaty [narzędzia],
noże ogrodnicze, nożyce ogrodnicze, piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], ręczne sadzaki ogrodnicze, sekatory, sekatory ogrodnicze, widły ogrodowe, 11 zraszacze do nawadniania, zraszacze do węży ogrodowych, zraszacze ogrodowe
[automatyczne], 17 węże do wody do użytku w ogrodzie,
węże ogrodowe, 31 kora do ściółkowania, kora surowa, nasiona, nasiona do celów ogrodniczych.
(210)
(731)

463968
(220) 2016 11 16
GREEN & JOY CASH AND CARRY GDAŃSK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Green Star
(510), (511) 8 grabie, grabie [narzędzia], kosiarki ogrodowe
ręczne [narzędzia], łopatki [ogrodnictwo], łopaty [narzędzia],
noże ogrodnicze, nożyce ogrodnicze, piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], ręczne sadzaki ogrodnicze, sekatory, sekatory ogrodnicze, widły ogrodowe, 11 zraszacze do nawadniania, zraszacze do węży ogrodowych, zraszacze ogrodowe
[automatyczne, 17 węże do wody do użytku w ogrodzie,
węże ogrodowe, 31 kora do ściółkowania, kora surowa, nasiona, nasiona do celów ogrodniczych.
(210) 463985
(220) 2016 11 17
(731) PASIEKA PRUSZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Tenczyn
(540) M Matecznik
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(210) 463987
(220) 2016 11 17
(731) PASIEKA PRUSZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Tenczyn
(540) matecznik
(510), (511) 30 miód, mleczko pszczele spożywcze, propolis
spożywczy, kit pszczeli, pyłek kwiatowy, pierzga, ciastka, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze,
słodycze, wyroby ciastkarskie z dodatkiem miodu, wyroby
piekarnicze z dodatkiem miodu, wyroby cukiernicze z dodatkiem miodu, wyroby czekoladowe z dodatkiem miodu,
słodycze z dodatkiem miodu, miód, kit pszczeli spożywczy,
mleczko pszczele do celów spożywczych niemedycznych,
32 piwo z dodatkiem miodu, bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, napoje i soki owocowe i warzywne z dodatkiem miodu, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich
jak: miód, mleczko pszczele spożywcze, propolis spożywczy,
kit pszczeli, pyłek kwiatowy, pierzga, ciastka, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, słodycze,
wyroby ciastkarskie z dodatkiem miodu, wyroby piekarnicze
z dodatkiem miodu, wyroby cukiernicze z dodatkiem miodu,
wyroby czekoladowe z dodatkiem miodu, słodycze z dodatkiem miodu, miód, kit pszczeli spożywczy, mleczko pszczele
do celów spożywczych niemedycznych, piwo z dodatkiem
miodu, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje i soki
owocowe i warzywne z dodatkiem miodu 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)

(531)

03.13.05, 26.05.02, 26.05.04, 26.05.11, 26.11.01, 26.11.08,
27.05.01
(510), (511) 30 miód, mleczko pszczele spożywcze, propolis
spożywczy, kit pszczeli, pyłek kwiatowy, pierzga, ciastka, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze,
słodycze, wyroby ciastkarskie z dodatkiem miodu, wyroby
piekarnicze z dodatkiem miodu, wyroby cukiernicze z dodatkiem miodu, wyroby czekoladowe z dodatkiem miodu,
słodycze z dodatkiem miodu, miód, kit pszczeli spożywczy,
mleczko pszczele do celów spożywczych niemedycznych,
32 piwo z dodatkiem miodu, bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, napoje i soki owocowe i warzywne z dodatkiem miodu, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich
jak: miód, mleczko pszczele spożywcze, propolis spożywczy,
kit pszczeli, pyłek kwiatowy, pierzga, ciastka, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, słodycze,
wyroby ciastkarskie z dodatkiem miodu, wyroby piekarnicze
z dodatkiem miodu, wyroby cukiernicze z dodatkiem miodu,
wyroby czekoladowe z dodatkiem miodu, słodycze z dodatkiem miodu, miód, kit pszczeli spożywczy, mleczko pszczele
do celów spożywczych niemedycznych, piwo z dodatkiem
miodu, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje i soki
owocowe i warzywne z dodatkiem miodu 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.

463995
(220) 2016 11 17
LISOWSKA MARIA EWA LABORATORIUM
FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNE PAMPA,
Piaseczno
(540) Mykodermina
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne.

(210)
(731)

464008
(220) 2016 11 17
GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Głubczyce
(540) FOX
(510), (511) 11 podgrzewacze wody, ogrzewacze łazienkowe wody, zasobniki ciepła, zbiorniki ciśnieniowe wody, bojlery, wymienniki ciśnieniowe wody.
(210) 464013
(220) 2016 11 17
(731) PIZZARDI EDITORE S.P.A., Milano, IT
(540) AMICI CUCCIOLOTTI PRZYJACIELE ZWIERZĄT

(531) 03.01.08, 02.09.01, 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, albumy, albumy dla kolekcjonerów, almanachy [roczniki], bilety drukowane, karty okolicznościowe, kartki z życzeniami, pocztówki, ilustrowane
pocztówki, karty kolekcjonerskie, ilustracje, kalkomanie, reprezentacje graﬁczne, suche kalkomanie, etykiety nie z ma-
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teriału tekstylnego, etykiety papierowe, zdjęcia, fotograﬁe,
karty na wymianę, segregatory do kolekcjonowania ﬁgurek,
albumy na naklejki, zakładki, katalogi, kalendarze, plakaty,
postery,aﬁsze, pamiętniki i zeszyty z indeksem, pudełka z papieru lub tektury, publikacje drukowane, gazety, historyjki
obrazkowe, komiksy, książki, podręczniki, instrukcje, broszury, magazyny, czasopisma, materiały introligatorskie, materiały piśmienne, koperty, kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych.
(210) 464036
(220) 2016 11 17
(310) 87/229,863
(320) 2016 11 08
(330) US
(731) SCM Metal Products, Inc., Research Triangle Park, US
(540) KYMERA
(510), (511) 6 proszki, pasty, sztaby i granule z metali i stopów metali.
(210)
(731)

464046
(220) 2016 11 18
RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) hity#naMAXXXa

(531) 24.17.25, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, aparaty fotograﬁczne audiowizualne, urządzenia do nauki, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty
CD, płyty DVD, płyty video CD, dyski kompaktowe, dyski
komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski
optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyski optyczne
z nagraniami audio, dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami,
elektroniczne procesory tekstu, ﬁlmy [błony] naświetlone,
ﬁlmy kinematograﬁczne, ﬁlmy kinematograﬁczne naświetlone, ﬁlmy rysunkowe animowane, ﬁlmy wideo, głośniki, głośniki komputerowe, interfejsy, interfejsy dla informatyki, interfejsy komputerowe, kasety audio, kasety dźwiękowe,
kasety i taśmy wideo, kasety magnetofonowe, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety muzyczne, kasety wideo,
kasety wideo z grami, kompaktowe dyski optyczne, kompaktowe odtwarzacze płyt, komputerowe monitory ekranowe,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery osobiste, laptopy, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, magnetyczne nośniki informacji, maszty [anteny bezprzewodowe],
maszty antenowe, maszty do anten bezprzewodowych,
maszty radiotelegraﬁczne, megafony, mikrofony, monitory,
monitory do komputerów, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki częstotliwości radiowych, nadajniki
do telekomunikacji, nadajniki radiowe, nagrane ﬁlmy, nagrane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające komputerowe bazy danych, nienagrane magnetyczne nośniki danych,
nośniki danych magnetyczne, nośniki do rejestracji dźwięku,
nośniki informacji optyczne, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne
nośniki danych, optyczne nośniki informacji, optyczne nośniki medialne, osobiste urządzenia stereofoniczne, pamięci
komputerowe, pamięci USB, pliki graﬁczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, płyty fonograﬁczne, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych,
zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wi-
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deo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania,
magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania
nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz
danych, procesory tekstu, programy gier komputerowych,
programy komputerowe jako software ładowalny, programy
komputerowe nagrane, programy komputerowe systemu
operacyjnego, przenośne odtwarzacze mediów, przenośne
urządzenia do nagrywania dźwięku, przenośne urządzenia
do odtwarzania dźwięku, radia i odbiorniki radiowe, sterujące programy komputerowe do systemu operacyjnego, nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy do rejestracji
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, totalizatory,
urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia nadawcze, zapisane dane
dotyczące określonej problematyki, zwłaszcza muzycznej,
w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań audio,
wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, aplikacje
mobilne, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie
użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych
za pośrednictwem Internetu, 16 aﬁsze, plakaty z papieru lub
kartonu, bilety, broszury, czasopisma, druki, dzienniki, folia,
folia z tworzyw sztucznych do pakowania, formularze (blankiety, druki), fotograﬁe [wydrukowane], gazety, gazety codzienne, kalendarze, kalendarze drukowane, kartki okolicznościowe, karton, karty muzyczne z życzeniami, katalogi,
kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, komiksy, koperty z tworzyw sztucznych do pakowania,
książki, malarstwo [obrazy], mapy, materiały do modelowania, materiały drukowane, materiały klejące dla papeterii i gospodarstw domowych, materiały piśmienne, modele, makiety architektoniczne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], notesy, noże do papieru lub kartonu, obrazy, ochronne okładki na książki, okładki na dokumenty, papeterie, papier, papier listowy, papierowe podstawki pod kuﬂe do piwa, periodyki, pędzle, plakaty
reklamowe, plansze, pocztówki i widokówki, prospekty, przybory do pisania, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamowe szyldy papierowe, reprodukcje graﬁczne, szyldy z papieru
lub z tektury lub z kartonu, taśmy samoprzylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, torebki, torebki
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, ulotki,
woreczki, 28 balony do zabawy, karty do gry, gry planszowe,
gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry
towarzyskie (salonowe), pluszowe zabawki, śmieszne rzeczy
[atrapy], 35 administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie hotelami, agencje importowe i eksportowe, agencje informacji handlowej, analizy
w zakresie marketingu, aukcje telefoniczne i telewizyjne, badania i analizy rynku, badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, badanie opinii, badania rynku do celów
reklamowych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie w zakresie
zarządzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej,
handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, implementacja i stosowanie porad [usługi zleceniobiorcy] w dziedzinie marketingu, impresariat w działalności artystycznej,
informacja handlowa, kampanie marketingowe, kompilacja
danych dla osób trzecich, kompilacja informacji w kompute-
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rowych bazach danych, kompilacja i systematyzacja danych
na potrzeby komputerowych baz danych, kompilacja reklam,
kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing, marketing bezpośredni (reklama), marketing dotyczący promocji, obróbka tekstów, opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, poszukiwania w zakresie patronatu, pośrednictwo handlowe w zakresie produkcji reklam
radiowych, telewizyjnych i kinowych, produkcja materiałów
reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja reklam radiowych, telewizyjnych oraz
kinowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
promowanie [reklama] działalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, prowadzenie domów aukcyjnych, prowadzenie i usługi agencji
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
billboardowa, reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, reklama
i usługi handlowe, reklama i usługi reklamowe, reklama kinowa, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci
komunikacyjnej, reklama osób trzecich i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw
w zakresie działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacyjne,
reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób
trzecich, za pośrednictwem przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych, reprodukcja dokumentów i dokumentacji,
reprodukcja
materiału
reklamowego,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprawowanie
patronatu medialnego, systematyzacja komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, transkrypcja komunikatów i wiadomości, transkrypcja informacji, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie ulotek i innych materiałów reklamowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, usługi aukcyjne online, usługi domów aukcyjnych, usługi handlu online, w ramach których sprzedający
wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, usługi impresariów w działalności
artystycznej, usługi menedżerskie, usługi organizacji wystaw
handlowych lub reklamowych, usługi public relations, usługi
rozlepiania plakatów reklamowych, usługi zarządzania hotelami, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, zarządzanie i kompilacja
komputerowych baz danych, zarządzanie i administrowanie
miejscami wystawowymi, zarządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zarządzenie w mediach, usługi zarządzania społecznością on-line,
38 agencje prasowe, bezpieczna poczta elektroniczna, dostarczenie ułatwień do odbioru radiowego i transmisji i usług
radiowej, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych
[isp], elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczne przekazywanie danych i dokumentów przez terminale komputerowe
i urządzenia elektroniczne, elektroniczne przesyłanie wiadomości, emisja programów telewizyjnych, emisja programów
radiowych, emisja radiowa, emisja telewizyjna, informacja
o telekomunikacji, internetowe stacje telewizyjne i radiowe,
komputerowa transmisja informacji udostępnianych za po-
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mocą kodów dostępu lub terminali, komunikacja danych
drogą radiową, komunikacja przez sieci światłowodowe, komunikacja przez terminale komputerowe, komunikacja przez
terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, komunikacja radiowa, komunikacja telefoniczna, komunikacja telegraﬁczna, komunikacja za pośrednictwem
analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, mobilna komunikacja radiowa, nadawanie
bezprzewodowe, nadawanie programów przez sieci satelitarne, nadawanie programów telewizji satelitarnej, obsługa
chat roomów, obsługa przekazu fonicznego, obsługiwanie
anten nadajników naziemno-satelitarnych, odpłatne udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz danych,
organizowanie systemów transmisyjnych, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta
elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, prowadzenie portalu internetowego we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego,
we własnym imieniu i na własną rzecz, prowadzenie rozgłośni radiowych, prowadzenie transmisji, prowadzenie transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, przekaz satelitarny, przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy
internetowe (webmessaging), przesyłanie dalej wiadomości
przez telefon, przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną,
przesyłanie informacji, przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie poczty elektronicznej (usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną), przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przesyłanie wiadomości,
przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych,
przesyłanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera,
radiofonia, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, satelitarna
transmisja danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej on-line, telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja informacyjna (obejmująca strony www), telekomunikacja radiowa, telekomunikacja za pomocą terminali
komputerowych, telematów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, transmisja i retransmisja programów
radiowych i telewizyjnych, transmisja na żywo dostępna
przez strony główne w Internecie [kamery internetowe],
transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów drogą satelitarną, transmisja
programów drogą satelitarną i kablową, transmisja programów radiowych, transmisja satelitarna, transmisje i retransmisje programów radiowych, transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, transmitowanie dźwięku i obrazu,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie stron internetowych, usługi agencji informacyjnych, usługi dostępu do portalu internetowego, usługi emisji
satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji satelitarnej
w zakresie sportu, usługi informacyjne on-line, związane z telekomunikacją, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, usługi nadawania drogą kablowa i satelitarną, usługi nadawania satelitarnego w zakresie działalności
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gospodarczej, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi online, a mianowicie przesyłanie wiadomości,
usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, usługi
przekazu satelitarnego, usługi przekazywania głosu i obrazu,
usługi przesyłania głosu, usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych,
usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, usługi teleksowe i telefaksowe, usługi transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i danych, usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, usługi w zakresie obsługi
i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmisji dźwięku lub obrazu, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, usługi
w zakresie przekierowywania do witryn internetowych, usługi w zakresie telefonii internetowej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie zleceń
przywoławczych w zakresie radia, telefonii, internetu lub innych środków elektronicznych, wynajem odbiorczych anten
satelitarnych, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej,
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie dekoderów sygnałów, wypożyczanie kanałów łącznościowych, wypożyczanie sprzętu nadawczego,
wypożyczanie urządzeń do przekazywania informacji, wypożyczanie urządzeń do przesyłanie informacji, wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów audio, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie
zestawów do nadawania satelitarnego, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do stron
internetowych, zbieranie, opracowywanie i przekazywanie
wiadomości i informacji, 41 administrowanie loteriami
na rzecz osób trzecich, edukacyjne kursy wyjazdowe,
e-learning, interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje,
prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone
za pomocą innych środków, konkursy muzyczne, w tym piosenkarskie, konkursy przez telefon, kursy szkoleniowe, loterie,
losowanie nagród [loterie], montaż ﬁlmów kinowych, montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, montaż programów
radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm
dźwiękowych, montaż taśm wideo, nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, organizowanie
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie rozrywki
internetowej, radiowej i telewizyjnej, organizowanie wystaw
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego, organizowanie festiwali, organizowanie i prowadzenie
konkursów piękności, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów lub loterii audiotekstowych, organizowanie kursów edukacyjnych,
internetowych, korespondencyjnych, organizowanie loterii,
organizowanie spektakli, organizowanie zabaw, prezentowanie programów radiowych, produkcja ﬁlmów, produkcja ﬁlmów na taśmach wideo, produkcja i dystrybucja ﬁlmów,
produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, produkcja
imprez sportowych na potrzeby radiowe, produkcja programów radiowych i/lub programów telewizyjnych, produkcja
przedstawień teatralnych, produkcja radiowa, ﬁlmowa i telewizyjna, programowanie i sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, prowadzenie agencji artystycznych,
przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, przedstawienia teatralne, przygotowywanie programów radiowych, publikowanie czasopism elektronicznych,
publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie elektroniczne, publikowanie elektroniczne online nie do pobrania,
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publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie
piosenek, publikowanie tekstów i muzyki, radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, radiowe programy rozrywkowe,
realizacja programów radiowych [planowanie], rejestrowanie na taśmach video, reportaże fotograﬁczne, reporterskie
usługi agencyjne, reżyseria programów radiowych lub telewizyjnych, rozrywka [widowiska], selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania radiowego przez
osoby trzecie, świadczenie usług przez parki tematyczne, tłumaczenia, udostępnianie urządzeń w studiach nagrań, usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk artystycznych, organizowania zawodów sportowych, usługi dotyczące
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne świadczone przez radio, usługi festiwali muzycznych
i piosenkarskich, usługi informacyjne w zakresie biletów
na widowiska, usługi loterii, usługi nagrywania na taśmach
magnetowidowych, usługi nauczania, usługi organizowania
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi organizowania plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, usługi
organizowania rozrywki radiowej, usługi reporterskie, usługi
studia do prób [nagrywanie], usługi studia nagrań, usługi
świadczone przez parki rozrywki, usługi udostępniania nagranych nośników dźwięku lub obrazu, usługi udostępniania
plików audio i video on-line, usługi w dziedzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie opracowywania reportaży, usługi w zakresie produkcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych lub
kulturalnych, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo,
usługi w zakresie publikowania online, usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, widowiska muzyczne, widowiska
muzyczne na żywo, widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, widowiska teatralne i widowiska
muzyczne, wypożyczanie dekoracji teatralnych i rekwizytów,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie stacji
radiowych i telewizyjnych, zabawy zorganizowane z zakresu
rozrywki lub edukacji, 42 administrowanie stronami internetowymi, aktualizacja, powielanie, projektowanie, wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo w zakresie oprogramowania, analiza systemów IT, doradztwo komputerowe,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, kontrola jakości, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, odzyskiwanie komputerowych baz danych, prognozowanie pogody, projektowanie systemów komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi projektowania i dekoracji wnętrz, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej, usługi związane z prognozami meteorologicznymi, wypożyczanie i hosting serwerów, wypożyczanie komputerów, 43 bary szybkiej obsługi, biura i agencje zakwaterowania, domy turystyczne, domy
wypoczynkowe, hotele, kantyny, kafeterie i bufety, kawiarnie,
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, organizowanie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], pensjonaty, restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, usługi barowe, usługi hotelowe,
motelowe, kawiarniane i restauracyjne, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, pokazy i konferencje, wypożyczanie
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dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie
urządzeń do gotowania, 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie przedstawień muzycznych, licencjonowanie własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
zarządzanie prawami autorskimi, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania, usługi serwisów społecznościowych on-line.
(210)
(731)

464047
(220) 2016 11 18
TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeźnica
(540) Magnat Clean Air
(510), (511) 2 środki antykorozyjne, lakiery i emalie, środki
do konserwacji drewna, farby, farby akwarelowe, wodne,
bakteriobójcze, ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom,
farby do emalii, farby stosowane w ceramice, podkłady, kit:
stolarski, rzeźbiarski, folie metalowe dla malarzy, barwniki do obuwia, preparaty zabezpieczające do metali, smary
i oleje przeciwrdzewne, rozcieńczalniki do farb i lakierów,
utrwalacze do farb i lakierów, barwniki, zaprawy farbiarskie,
zagęszczacze do farb i barwników, bejce, formy proszkowe
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 19 tynki i masy
dekoracyjne, zaprawy cementowe.
(210)
(731)

464052
(220) 2016 11 18
LEADER LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) LEADER LOGISTICS

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży.
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i zabezpieczania, farby, preparaty w postaci farby, materiały
w postaci powłok do celów budowlanych [farby], farby zewnętrzne, farby wewnętrzne, powłoki gruntowe, mieszanki
gruntujące, podkłady, zaprawy farbiarskie, powłoki grzybobójcze w postaci farb, impregnat do zabezpieczania drewna,
5 preparaty grzybobójcze, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, 17 materiały izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła,
powłoki przemysłowe do izolacji budynków, wełna mineralna do celów izolacyjnych, materiały izolacyjne z tworzyw
sztucznych, styropian, materiały hydroizolacje, 19 tynk, tynk
do użytku w budownictwie, tynk gipsowy, okładziny tynkowe, ozdobne otynkowanie dekoracyjne, tynki dekoracyjne,
podkłady tynkarskie, grunt tynkowy (obrzutka), wylewka,
wylewki podłogowe, wylewki jastrychowe, zaprawy budowlane, zaprawa murarska, gotowa mieszanka suchej zaprawy
murarskiej, zaprawa do naprawy dziur w tynku, masy szpachlowe, beton, cementowe powłoki wzmacniające, gips, gładzie, płyty gipsowe do celów budowlanych, papa dachowa,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie materiałów budowlanych, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie materiałów hydroizolacyjnych,
chemii budowlanej, styropianu, pap, usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące
przedsiębiorstw przemysłowych, 37 budownictwo, budowanie nieruchomości, usługi budowlane, usługi izolacyjne,
izolacja termiczna budynków, montaż izolacji do budynków,
izolowanie budynków w trakcie budowy, usługi w zakresie
remontów budynków, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią
w trakcie ich budowy, 39 transport, transport materiałów budowlanych, transport cysternami, przechowywanie środków
chemicznych, magazynowanie, pakowanie i składowanie
towarów.
(210) 464091
(220) 2016 11 18
(731) SZMIDT MARCIN SEPI, Warszawa
(540) ORIGINAL Miss Needle FASHION

(210)
(731)

464064
(220) 2016 11 18
IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin
(540) IZOLBET

(531) 26.04.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 1 środki klejące, kleje i preparaty klejące przeznaczone do przemysłu, materiały klejące dla przemysłu budowlanego, preparaty klejące do użytku w budownictwie, kleje
do płytek, kleje do glazury, terakoty i gresu, kleje do systemów ociepleń, kleje do impregnacji wodoodpornej, kleje
do zabezpieczania tynku, kleje do płytek ceramicznych, kleje
do wykańczania i gruntowania, grunt do ścian, substancje
chemiczne do czyszczenia zaprawy murarskiej, środki wypierające wilgoć, substancje osuszające do wchłaniania wilgoci,
preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie [z wyjątkiem farb], mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż farby], składniki chemiczne dla
budownictwa, membrany do impregnacji wodoodpornej
w postaci płynów chemicznych do użytku w budownictwie,
dodatki chemiczne do gipsu, 2 preparaty do konserwacji

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, garnitury,
spodnie, koszule, krawaty, kamizelki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, bryczesy (spodnie), buty
sportowe, buty wizytowe, szaliki, chusty, czapki, ubrania
dżersejowe, etole (furta), kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, kurtki, legginsy, odzież
jeansowa, marynarki, stroje do maskarady, mundury, odzież
ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie (odzież),
palta, pantoﬂe domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe,
podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, suknie, garsonki, swetry, szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty,
żakiety .
(210)
(731)

464099
(220) 2016 11 19
ZBADAJSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa

Nr ZT03/2017
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(540) LAB.HOME

(531) 07.03.11, 24.13.01, 24.13.23, 27.05.01, 29.01.13, 07.11.25
(510), (511) 5 produkty medyczne (wyroby medyczne
do diagnostyki in vitro, wyroby medyczne do samokontroli).
(210)
(731)

464123
(220) 2016 11 21
EDGE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) PLASTREAM
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania dźwięku, programy komputerowe, procesory, 35 komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych), komputerowe bazy danych
(systematyzacja danych), komputerowe zarządzanie plikami, media, reklama, telewizja, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 38 komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność
poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna,
łączność telegraﬁczna, nadawanie bezprzewodowe, obsługa
telekonferencji, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, transmisja satelitarna, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, zapewnienie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie
wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, utrzymywanie (tworzenie) stron internetowych dla osób trzecich.
(210) 464134
(220) 2016 11 21
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Informacyjna Agencja Radiowa POLSKIE RADIO

(531) 26.01.05, 26.04.07, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD,
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, ﬁlmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, aﬁsze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
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prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji,
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania,
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania
nagrań dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograﬁczne, usługi nagr)’wania
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
(210)
(731)

464144
(220) 2016 11 21
ŚNIEŻKA - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzice
(540) 100% Polski produkt Polski kapitał

(531) 24.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze trwałe, wyroby czekoladowane, cukierki czekoladowane, czekoladki nadziewane,
pieczywo cukiernicze, herbatniki, ciastka.
(210)
(731)

464163
(220) 2016 11 21
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Mieszko Marcepanki Original
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
(210) 464169
(220) 2016 11 22
(731) CD FARMA CYFRA SPÓŁKA JAWNA, Nowy Sącz
(540) ProsperM
(510), (511) 1 surowce naturalne, 5 suplementy diety i leki.
(210)
(731)

464175
(220) 2016 11 22
SQTR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EP EasyProtect Przedłużona Gwarancja
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(531) 24.01.15, 24.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa i pomoc w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, badania i ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
usługi dotyczące fuzji podmiotów gospodarczych, usługi
w zakresie kojarzenia kontrahentów handlowych, wycena
działalności handlowej, usługi z zakresu prowadzenia księgowości i rachunkowości, audytu, usługi dotyczące franszyzy,
doradztwo podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, usługi rekrutacji personelu, badania rynku, usługi reklamowe z zakresu działalności gospodarczej, publikacja
książek, broszur i materiałów informacyjnych o charakterze
reklamowym, prowadzenie baz danych, monitoring rynku
nieruchomości, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, a mianowicie sprzęt AGD, RTV, komputery i urządzenia peryferyjne, sprzęt komunikacyjny i telekomunikacyjny,
artykuły elektryczne i media elektroniczne powszechnego
użytku, artykuły użytku osobistego i domowego, sprzęt fotograﬁczny i telefoniczny, urządzenia biurowe oraz części
zamienne i akcesoria do wyżej wymienionych, pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach hurtowych, detalicznych i za pośrednictwem Internetu, 36 usługi i operacje ﬁnansowe, usługi i operacje bankowe, usługi
bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet (home
banking), usługi ubezpieczeniowe: pozyskiwanie nowych
klientów, promowanie sprzedaży polis ubezpieczeniowych
przyjmowanie zamówień na konkretny produkt lub usługę
w imieniu zleceniodawcy, telefoniczna promocja sprzedaży
ubezpieczeń, prowadzenie punktów informacji telefonicznej „call center” w zakresie ubezpieczeń, przeprowadzanie
ankiet i sondaży, marketingu, badań i umów w zakresie
ubezpieczeń, zarządzanie centralą obsługi klienta oraz centralą telefoniczną obsługi klienta, zarządzanie bazą danych
dotyczącą klientów, zarządzanie procesem przyjmowania
zleceń/zamówień ubezpieczeniowych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów ubezpieczeń, informacja dotycząca
ubezpieczeń udzielana za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi brokerów ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży produktów ﬁnansowych,
inwestycyjnych, bankowych i ubezpieczeniowych, usługi
pośrednictwa kredytowego i ﬁnansowego, kredytowanie,
emisja i obsługa kart kredytowych i debetowych, transakcje
ﬁnansowe, operacje walutowe, transfer elektroniczny środków ﬁnansowych, usługi inwestycyjne: kapitałowe, lokaty,
analizy ﬁnansowe, ekspertyzy dla celów ﬁskalnych, usługi
doradztwa i informacji w sprawach ﬁnansowych, kredytowych, bankowych i ubezpieczeniowych, usługi w zakresie
tworzenia, rejestracji, likwidacji przedsiębiorstw, usługi brokerskie w zakresie: nieruchomości, hipotek, papierów wartościowych, zarządzania, planowania i doradztwa w sprawach
dotyczących mienia powierzonego, środków ﬁnansowych,
ruchomości i nieruchomości, wyceny i pośrednictwa w obrocie majątkiem nieruchomym, ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej specjalistów rynku nieruchomości,
37 usługi w zakresie montażu, instalacji, napraw i serwisu:
sprzętu AGD, RTV, komputerów i urządzeń peryferyjnych,
sprzętu komunikacyjnego i telekomunikacyjnego, artykułów elektrycznych i mediów elektronicznych powszechnego
użytku, artykułów użytku osobistego i domowego, sprzętu
fotograﬁcznego i telefonicznego, urządzeń biurowych oraz
części zamiennych i akcesoriów do wyżej wymienionych.
(210)
(731)

464183
(220) 2016 11 22
POL-HUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA , Koluszki

Nr ZT03/2017

(540) Brilly

(531) 01.15.09, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(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 użytku
w zmywarkach, odświeżacze do zmywarek, środki do czyszczenia zmywarek, sól do zmywarek.
(210) 464217
(220) 2016 11 22
(731) ŁOBASZEWSKA-KWAŚNIEWSKA GRAŻYNA, Gdynia
(540) Grażyna Łobaszewska
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, muzyczne nagrania video, audio, cyfrowe, multimedialne, nagrania muzyczne
w postaci płyt, dysków, muzyczne nagrania dźwiękowe
na nośnikach oraz do pobrania, płyty / dyski /dyski optyczne (nagrania dźwiękowe), pliki muzyczne do pobierania,
muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, pliki muzyczne w postaci dzwonków telefonicznych, chipy zawierające nagrania dźwiękowe, pliki do pobrania / wyświetlenia
w zakresie edukacji muzycznej, 16 czasopisma muzyczne,
kartki muzyczne z życzeniami, książki / periodyki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, 35 usługi prowadzenia
sprzedaży na zasadzie e - commerce /sprzedaży wysyłkowej
/sprzedaży za pośrednictwem Internetu /sprzedaży za pośrednictwem sieci WAP i telekomunikacyjnych / sprzedaży
bezpośredniej oraz za pośrednictwem tradycyjnych kanałów dystrybucji / bezpośrednie usługi zamawiania towarów
i usług za pośrednictwem komputera nagrań muzycznych /
wokalno - muzycznych / wokalnych - zarówno na nośnikach
materialnych jak i w formie cyfrowej do pobrania / wyświetlenia / odtworzenia on-line, plików muzycznych w postaci
dzwonków telefonicznych, 41 usługi organizacji / prowadzenia koncertów muzycznych i piosenkarskich, przedstawienia
muzyczne, występy muzyczne i piosenkarskie, widowiska
muzyczne, festiwale, występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, koncerty / festiwale za pośrednictwem radia, tv,
organizowanie występów na żywo, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych / festiwali, muzyczne usługi
wydawnicze, usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi
w zakresie edukacji muzycznej i piosenkarskiej, usługi szkoleniowe dotyczące ekspresji wokalnej, usługi rozrywkowe
świadczone przez grupy muzyczne, wokalistów lub drupy
wokalne, usługi w zakresie rozrywki, muzyczne widowiska
sceniczne, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących
występy wokalistów, muzyków, tancerzy, orkiestr, grup muzycznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie
wydawania muzyki.
(210) 464218
(220) 2016 11 22
(731) DYBKOWSKI SŁAWOMIR, Warszawa
(540) LATA KITA
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
domowych, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt
domowych.
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(210) 464219
(220) 2016 11 22
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) TYSKIE 14 DNIOWE
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie
piwa lub z dodatkiem piwa.
(210) 464220
(220) 2016 11 22
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) LECH FREE PIWO BEZALKOHOLOWE LIMONKA
Z MIĘTĄ

41

w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produktów
kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania
owłosienia, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne
dla ciała, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie zabiegów upiększających,
depilacja woskiem, elektroliza kosmetyczna, usługi pedicure,
usługi manicure, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi lecznicze związane
z odrastaniem włosów, pielęgnacja urody, pielęgnacja stóp,
usługi pielęgnacji stóp, zabiegi pielęgnacji urody, usługi
pielęgnacji paznokci, gabinety pielęgnacji skóry, usługi pielęgnacji paznokci rąk, pielęgnacja urody dla ludzi, usługi
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi w zakresie
pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi pielęgnacji urody,
w szczególności w zakresie rzęs, usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody, usługi laserowego usuwania owłosienia,
oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób.
(210) 464235
(220) 2016 11 22
(731) SENDALSKA GRAŻYNA PENSJONAT KOCIUŚ, Rewal
(540) Kociuś

(531)

03.04.11, 03.04.13, 03.04.23, 03.04.24, 05.07.02, 05.07.12,
25.01.15, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie
piwa lub z dodatkiem piwa.
(210) 464221
(220) 2016 11 22
(731) KAFEL IWONA ESTETIMED, Warszawa
(540) ESTETI-MED KOSMETOLOGIA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty do leczenia trądziku, kremy do trądziku, preparaty farmaceutyczne, lecznicze peelingi do twarzy, peelingi, preparaty do użytku medycznego, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa
towarów obejmujących: preparaty do leczenia trądziku, kremy do trądziku, preparaty farmaceutyczne, lecznicze peelingi do twarzy, peelingi, preparaty do użytku medycznego,
książki, broszury, periodyki, czasopisma, gazety, produkty
farmaceutyczne, obsługa zleceń zakupów, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie,
reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej
w Internecie, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych towarów, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, przetwarzanie danych , 44 usługi medyczne, usługi
kosmetyczne, konsultacje medyczne, usługi medyczne klinik zdrowia, chirurgia kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne,
konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące
kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków,
zabiegi kosmetyczne dla twarzy, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, usługi

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.01.06
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej - zarządzanie
hotelami, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, pensjonaty, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, usługi hotelowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem - domy turystyczne, motele, kafeteria, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy.
(210)
(731)

464244
(220) 2016 11 23
MJFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(540)

(531)

26.01.01, 26.01.16, 26.02.01, 26.02.07, 24.13.09, 24.13.22,
29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki
do celów weterynaryjnych, leki stomatologiczne, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi
w leczeniu, proﬁlaktyce lub wspomaganiu leczenia cho-
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rób, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty
biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice,
produkty krwiopochodne do celów medycznych, insulina,
wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, kleje do protez dentystycznych, żywność dla
niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów
medycznych, środki opatrunkowe, apteczki, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, majtki i pieluchy higieniczne, podpaski higieniczne, tkaniny chirurgiczne, sole do kąpieli leczniczych, detergenty do celów medycznych, farmaceutyczne preparaty do skóry i włosów, 35 usługi marketingowe,
usługi w zakresie: reklam, reklam korespondencyjnych, reklam prasowych, reklam radiowych i reklam telewizyjnych,
rozprowadzanie ulotek i gazetek reklamowych, prowadzenie aptek i usługi na rzecz osób trzecich w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz internetowej następujących
towarów: kosmetyki, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, preparaty
do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania,
preparaty do odchudzania, maseczki kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, przybory
toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki czyszczące, produkty farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki do celów
weterynaryjnych, leki stomatologiczne, witaminy do celów
leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, proﬁlaktyce lub wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne
do celów medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla
niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, aparaty
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, artykuły i sprzęt
medyczny, rękawice do celów medycznych, pomoc w zarządzaniu i w prowadzeniu działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja próbek, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 44 sporządzanie leków na podstawie recept, doradztwo z zakresu: medycyny, farmacji,
kosmetyki, usługi w zakresie doradztwa farmaceutycznego
i udzielania porad.
(210)
(731)

464248
(220) 2016 11 23
KULCZYCKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Praliny Grylażowe z SIEMIANOWIC
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(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki, waﬂe.
(210) 464261
(220) 2016 11 23
(731) E. & J. Gallo Winery, Modesto, US
(540) CARLO ROSSI SWEET RED
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

464275
(220) 2016 11 23
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) EG8220
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki graﬁtowe, szczotki
elektrograﬁtowe, szczotki metalograﬁtowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki graﬁtowe, szczotki
elektrograﬁtowe, szczotki metalograﬁtowe.
(210)
(731)

464276
(220) 2016 11 23
EMA ELEKTROCARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golęczewo
(540) EG313
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki graﬁtowe, szczotki
elektrograﬁtowe, szczotki metalograﬁtowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa produktów w dziedzinie elektrotechniki, w tym: szczotki elektryczne, szczotki do maszyn
elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki graﬁtowe, szczotki
elektrograﬁtowe, szczotki metalograﬁtowe.
(210)
(731)

464282
(220) 2016 11 18
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CHOC &SZOK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, słodycze.
(210)
(731)

464285
(220) 2016 11 23
SUPERLIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SUPER LIGA

(531) 26.01.01, 02.09.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
public relations, agencje public relations, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku ﬁrmy, usług, towaru, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, 36 sponsorowanie ﬁnansowe,
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41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie
zawodów sportowych, zawody sportowe (organizowanie-),
rozrywka [widowiska].
(210)
(731)

464292
(220) 2016 11 24
LEILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik
(540) leila

(531) 02.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torby gimnastyczne, torby sportowe, torby
turystyczne, torby podróżne [podręczne], kosmetyczki bez
wyposażenia, portfele, portmonetki, plecaki sportowe, plecaki, plecaki turystyczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
odzież do jogi, odzież treningowa, odzież sportowa, stroje
baletowe, baletki, legginsy, podkoszulki, (t-shirty), spodnie
od dresu, bluzy sportowe, szorty, bezrękawniki, stroje kąpielowe, stroje plażowe, paski, bielizna osobista, bielizna sportowa, bielizna termiczna i przeciwpotna, swetry, sukienki,
pareo, rękawiczki, kapelusze, czapki, pończosznicze wyroby, rękawice treningowe bez palców, piżamy, koszule, buty,
skarpetki, skarpetki sportowe, podkoszulki, chusty, szlafroki,
opaski na głowę, opaski na nadgarstki, spódnice, trykoty,
getry, pończochy, rajstopy, obuwie lekkoatletyczne, kurtki,
okrycia przeciwdeszczowe, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, przyrządy gimnastyczne, rękawice sportowe, hantle,
przyrządy stosowane w kulturystyce, przyrządy do ćwiczeń
ﬁzycznych, ochraniacze jako części strojów sportowych, rowery treningowe stacjonarne, worki treningowe, trampoliny, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego,
41 kluby ﬁtness, prowadzenie zajęć ﬁtness, szkolenia w zakresie ćwiczeń ﬁzycznych [ﬁtness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń ﬁzycznych [ﬁtness], usługi klubów sportowych,
usługi klubów zdrowia [ﬁtness], udostępnianie obiektów
do zajęć sportowych, udostępnianie sal gimnastycznych,
udostępnianie sprzętu sportowego, wypożyczanie materiałów instruktażowych, kultura ﬁzyczna, usługi szkoleniowe
związane ze zdrowiem i ﬁtnessem, usługi trenera osobistego,
organizowanie i prowadzenie zajęć, seminariów, konferencji,
zjazdów, pokazów, sympozjów, konkursów, wystaw oraz
szkoleń instruktorskich w dziedzinie wychowania ﬁzycznego
i sportu, nauka tańca na rurze, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie konkursów piękności, doradztwo zawodowe i edukacja w zakresie kultury ﬁzycznej i sportu, udzielanie informacji
online związanych ze sportem, obsługa obozów sportowych,
44 rehabilitacja ﬁzyczna, usługi spa, masaż, masaż sportowy,
ﬁzjoterapia, doradztwo z zakresu dietetyki i żywienia.
(210)
(731)

464297
(220) 2016 11 24
E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) Bell Spinner

(531) 22.03.01, 22.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry
komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, termi-
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nale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne]
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo,
w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 gry on-line i aplikacje on-line
związane z grami, gry internetowe nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowe gry on-line, gry komputerowe
dostępne on-line, w tym gry hazardowe.
(210)
(731)

464298
(220) 2016 11 24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE ADW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry
(540) EMULPAR
(510), (511) 5 środki owadobójcze dla ogrodnictwa i rolnictwa .
(210)
(731)

464300
(220) 2016 11 24
E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) SUPER REEL

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry
komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne]
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo,
w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 gry on-line i aplikacje on-line
związane z grami, gry internetowe nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowe gry on-line, gry komputerowe
dostępne on-line, w tym gry hazardowe.
(210) 464304
(220) 2016 11 24
(731) GELTZ ŻANETA, Złotniki
(540) BIOVITALITY CERTIFIED
(510), (511) 9 urządzenia, urządzenia pomiarowe, aparatura
do badań, interfejsy komputerowe, adaptory elektryczne,
aerometry, alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura i przyrządy
do chemii, aparaty fotograﬁczne, aparaty rentgenowskie
nie do celów medycznych, aperometry [optyka], aplikacje
komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, cewki
elektromagnetyczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem
DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy
[aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], cukromierze, częstotliwościomierze, czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], dozymetry, elektrolizery, elektroniczne
etykietki na towarach, elektryczne urządzenia pomiarowe,
epidiaskopy [rzutniki], ergometry, falomierze, fotometry, galwanometry, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne
taśmy miernicze, gęstościomierze, hologramy, identyﬁkacyjne karty magnetyczne, inkubatory dla kultur bakteryjnych,
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instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego
sterowania procesami przemysłowymi, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), interfejsy komputerowe,
kalkulatory, kalorymetry, kapsułki ratunkowe przeznaczone
do stosowania podczas klęsk żywiołowych, karty inteligentne [karty z układem scalonym], kątomierze [przyrządy pomiarowe], kodery magnetyczne, kodowane identyﬁkacyjne
bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne,
kodowane karty – klucze, kolektory elektryczne, kondensory
optyczne, laktometry [mlekomierze], lepkościomierze, liczniki gęstości osnowy, magnetyczne nośniki danych, maszyny
do anten bezprzewodowych, miarki [przyrządy miernicze],
mikrometry, omomierze, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory [ozonatory], polarymetry, pomiarowe naczynia
szklane, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy
do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiarów odległości, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia
na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy
i urządzenia do badania materiałów, przyrządy matematyczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy pomiarowe, przyrządy
zawierające okular, radia [odbiorniki radiowe], refraktometry,
refraktory, respiratory do ﬁltrowania powietrza, retorty, różdżki dla różdżkarzy, satelity do celów naukowych, sekstansy,
sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery
[urządzenia do przetwarzania danych], skarpetki podgrzewane elektrycznie, smartfony, solomierze, sonary, sondy
do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych,
urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności,
urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia
do nauczania, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do pomiarów precyzyjnych,
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia heliograﬁczne, urządzenia i sprzęt dla
ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do przetwarzania
powietrza czy wody, urządzenia testujące, inne niż do celów
medycznych, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia
zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim,
nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania,
wilgotnościomierze, wzorniki [przyrządy pomiarowe], znaki
cyfrowe, 41 doradztwo i kształcenie, usługi trenerskie, publikowanie książek i opracowań elektronicznych, edukacja,
doradztwo zawodowe, fotoreportaże, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura ﬁzyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja ﬁlmów, innych
niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć ﬁtness,
przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line
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elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
rezerwowanie miejsc na pokazy, sporządzenie napisów [np.
do ﬁlmów], sprawdziany edukacyjne, studia ﬁlmowe, szkoły
z internatem, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie ﬁlmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi artystów estradowych, usługi
gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
ﬁzyczne], usługi pokazów ﬁlmowych, usługi przekwaliﬁkowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi szkół [edukacja], usługi trenera osobistego [trening sprawności ﬁzycznej],
usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi
w zakresie opracowania graﬁcznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, wynajem obiektów radiowych
i telewizyjnych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 badania oraz
usługi, naukowe i techniczne badania oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe, usługi badawcze, audyty i certyﬁkacja produktów i usług, analizy chemiczne, analizy wody,
audyt energetyczny, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania
naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie ﬁzyki,
badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
chmura obliczeniowa, doradztwo w zakresie oszczędności
energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości,
miernictwo [pomiary], ocena jakości drewna na pniu, ocena
jakości wełny, opracowywanie projektów technicznych, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, prace badawczo – rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie urbanistyczne, próby kliniczne, testowanie materiałów, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji
dwutlenku węgla, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne
dotyczące architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.
(210)
(731)

464307
(220) 2016 11 24
TREPKOWSKI BOGDAN HURTOWNIA PAPIERNICZA
SERVUS, Komorniki
(540) DELFIN
(510), (511) 16 papier toaletowy, chusteczki higieniczne, papierowe chusteczki do nosa, serwetki papierowe, serwetki
papierowe stołowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe
do twarzy, papier do pakowania, folie z tworzyw sztucznych
do pakowania, torby papierowe lub z tworzyw do pakowania, worki na śmieci z folii i papieru, torby do odkurzaczy.
(210)
(731)

464310
(220) 2016 11 24
INVENT FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

Nr ZT03/2017
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(540) ORGANIZM BEZ PASOŻYTÓW suplement diety Para
Farm Płyn doustny

(531)

02.01.16, 02.09.01, 02.09.21, 02.09.24, 02.09.25, 19.07.01,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(210) 464317
(220) 2016 11 24
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) ZIMOVIT forte

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne,
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie
owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba
próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin,
kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu
roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka,
preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia do uprawy,
preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz.
(210) 464318
(220) 2016 11 24
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) agroland
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne,
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany,
gleba próchnicza, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit. kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjąt-
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kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, węglan magnezowy środki chemiczne
dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla
upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf,
ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty
jako nawóz, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy,
środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty
do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw,
preparaty chemiczne do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania
owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania
gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze, 8 narzędzia ręczne
do niszczenia chwastów, przycinacze do drzew, szczepaki, narzędzia do szczepienia drzew, grabie, grace, motyczki,
ubijaki do gruntu, kopaczki ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosiarki ręczne, łopatki, łopaty, młotki, motyki, aparatura
do niszczenia pasożytów roślin, noże ogrodnicze, nożyce
ogrodnicze, nożyce do okulizowania roślin, narzędzia ręczne do ogrodnictwa uruchamiane ręcznie, opryskiwacze
do środków owadobójczych, narzędzia ręczne do zbierania
owoców, widełki do pielenia, piły, ręczne narzędzia rolnicze, urządzenia do niszczenia pasożytów roślin, sekatory,
szpachle, szpadle, toporki, siekierki, widły, 17 folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, materiały z gumy
lub tworzyw sztucznych, węże do podlewania, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania.
(210)
(731)

464320
(220) 2016 11 24
NAPOLLO MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) N PARK

(531) 26.05.04, 26.05.08, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 29.01.12
(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.
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(210) 464330
(220) 2016 11 24
(731) MILCARZ MAREK, Łuków
(540) DH DENTAL HOUSE Klinika Implantologii
i Stomatologii Estetycznej

(531) 26.01.06, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 doradztwo związane ze stomatologią, pomoc
stomatologiczna, stomatologia z sedacją, usługi doradcze
dotyczące implantów protetycznych,
usługi doradcze
w zakresie implantów ortopedycznych, usługi kliniki dentystycznej, w szczególności: zabiegi stomatologiczne, stomatologia zachowawcza, kosmetyczna i estetyczna, leczenie
kanałowe, implantologia, protetyka, leczenie dziąseł, usługi
rentgenowskie w celach diagnostyki stomatologicznej.
(210)
(731)

464341
(220) 2016 11 24
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) magnetia
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, boazeria niemetalowa, boazeria ścienna wykonana z materiałów niemetalowych, konstrukcje budowlane
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień
budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, ﬁgurki jako posążki z kamienia betonu
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe
dla instalacji wentylacyjnych I klimatyzacyjnych, wyroby
kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek, niemetalowe obróbki blacharskie dachu,
niemetalowe materiały ogniotrwałe budowlane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe,
płytki budowlane niemetalowe, płytki podłogowe i ścienne
niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi
niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe
dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, proﬁle
niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, suﬁty niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia
niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej
dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego,
kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek,
płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, zgrupowanie na rzecz osób
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trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi,
płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami.
(210)
(731)

464349
(220) 2016 11 24
TESTA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) testa COMMUNICATIONS

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, impresariat w działalności artystycznej, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklamy radiowe, usługi marketingowe, usługi public relations, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej.
(210) 464365
(220) 2016 11 24
(731) PRZYCHODNI GRZEGORZ TC, Warszawa
(540) K

(531) 02.01.23, 02.01.30, 27.03.01, 27.03.02, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 18 torby, walizy, plecaki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły sportowe, artykuły gimnastyczne
w szczególności hantle, ketle, sztangi.
(210) 464375
(220) 2016 11 25
(731) August Storck KG, Berlin, DE
(540) nimm2 Śmiej żelki TROPIKARY STORCK

(531) 05.01.12, 03.07.15, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe,
ciasta, lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych
produktów zawarte w klasie 30.
(210)
(731)

464380
(220) 2016 11 25
BAKELS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

Nr ZT03/2017
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(540) CHLEBHERBOWY
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(210) 464399
(220) 2016 11 25
(731) KUBA MATEUSZ, Warszawa
(540) JURA
(510), (511) 25 odzież sportowa, buty sportowe, buty.

gowe, instalacje kanalizacyjne, instalacje gazowe, instalacje
do uzdatniania wody, urządzenia i instalacje do oczyszczania
ścieków, instalacje i urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia i instalacje do klimatyzacji,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń oraz
instalacji wodnych, gazowych i grzewczych, kotły grzewcze, kanały kominowe do kotłów grzewczych, grzejniki
elektryczne, grzejniki do centralnego ogrzewania, armatura
do pieców, wymienniki ciepła, pompy cieplne, kolektory słoneczne, instalacje solarne, systemy ogrzewania podłogowego, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, kabiny
natryskowe i brodziki, wanny łazienkowe, umywalki, zlewy,
zlewozmywaki, akcesoria do łazienek, pisuary, miski klozetowe, sedesy, instalacje, armatura i osprzęt do urządzeń sanitarnych, materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, rury
giętkie niemetalowe, niemetalowe pokrywy włazów, płytki
ceramiczne, rury sztywne niemetalowe, pojemniki niemetalowe na paliwo płynne.

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

05.07.02, 05.07.03, 05.13.01, 05.13.04, 05.13.25, 23.01.01,
24.01.05, 24.01.13, 24.01.15, 27.05.01
(510), (511) 30 chleb, bułki, ciasto do wypieków, przekąski
na bazie zbóż, mąki.

464473
(220) 2016 11 28
KOWALCZYK AGATA AGRO FONDS CONSULTING,
Warszawa
(540) STIMGO
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym,
regulatory wzrostu roślin, nawozy, nawozy WE, stymulatory
mineralne wzrostu.
(210)
(731)

464488
(220) 2016 11 28
ELŻBIETA SEMENIUK, ANDRZEJ SEMENIUK PASIEKA
WASILKÓW SPÓŁKA CYWILNA, Wasilków
(540) Elżbieta Semeniuk ŁAKOCIE NATURY

464535
(220) 2016 11 29
KRAJMED CENTRUM NOWOCZESNEJ LARYNGOLOGII
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Krajmed Centrum Nowoczesnej Laryngologii
(510), (511) 44 usługi w zakresie klinik medycznych, pomocy
medycznej, opieki zdrowotnej, klinika medyczna laryngologiczna, chirurgia laryngologiczna i plastyczna nosa, operacje endoskopowe laryngologiczne, leczenie zaburzeń równowagi i foniatrii, badania słuchu, diagnostyka medyczna,
badania laboratoryjne, ﬁzjoterapia, ﬁzykoterapia, stomatologia, medyczna i kosmetyczna pielęgnacja urody oraz usługi
w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 naturalny miód pszczeli, miód ziołowy, propolis, mleczko pszczele, surowe plastry miodu, 31 pyłek
pszczeli, pierzga, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej,
internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę
sprzedaży bezpośredniej miodu i produktów pszczelich.
(210)
(731)

464502
(220) 2016 11 29
SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) TADMAR

464536
(220) 2016 11 29
KRAJMED CENTRUM NOWOCZESNEJ LARYNGOLOGII
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Krajmed
(510), (511) 44 usługi w zakresie klinik medycznych, pomocy
medycznej, opieki zdrowotnej, klinika medyczna laryngologiczna, chirurgia laryngologiczna i plastyczna nosa, operacje endoskopowe laryngologiczne, dostarczanie i podawanie leków, leczenie zaburzeń równowagi i foniatrii, badania
słuchu, diagnostyka medyczna, badania laboratoryjne inne
podobne badania wykonywane technikami cyfrowego
przetwarzania danych, badania i analizy medyczne, ﬁzjoterapia, ﬁzykoterapia, stomatologia, medyczna i kosmetyczna
pielęgnacja urody oraz usługi w zakresie chirurgii plastycznej
i rekonstrukcyjnej.
(210)
(731)

464538
(220) 2016 11 29
GANTHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ganther International Forwarder
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: metalowe materiały budowlane, konstrukcje metalowe,
włazy i wpusty metalowe, metalowe pokrywy do włazów,
pojemniki metalowe na paliwo płynne i do gazu, rury, zawory, łączniki metalowe, metalowe zamocowania kabli lub
rur, przewody do instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej,
wodociągowej, drobne wyroby metalowe, separatory, pompy do instalacji grzewczych, wody i ścieków, urządzenia
i przyrządy pomiarowe, systemy przeciwpożarowe, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania, instalacje wodocią-

(531) 18.03.14, 18.03.15, 18.05.01, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 pośrednictwo w transporcie, spedycja, dostarczanie towarów, transport morski, transport lotniczy.
(210)
(731)

464539
(220) 2016 11 29
MUSIELAK MARCIN, Witkowo
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(540) EzzyGroom

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 8 grzebienie, zgrzebła (narzędzia ręczne).
(210)
(731)

464540
(220) 2016 11 29
ZAKŁADY WYTWÓRCZE AGRO-CHEMAT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wiązowna
(540) ACHEM Top ŁUGA

Nr ZT03/2017

wość, rachunkowość, wywiad gospodarczy, pozyskiwanie
i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi menedżerskie
dla sportowców, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, administrowanie nieruchomościami, usługi ściągania
wierzytelności, agencje ściągające należności, zarządzanie
aktywami wierzytelnościowymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi, biura informacji
kredytowej, badanie zdolności kredytowej, analizy ﬁnansowe, doradztwo w sprawach ﬁnansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów,
udzielanie informacji ﬁnansowych, ekspertyzy do celów
podatkowych, depozyty przedmiotów wartościowych, inwestycje kapitałowe, usługi powiernicze, 45 usługi prawne,
alternatywne rozwiązywanie sporów, usługi arbitrażu, usługi
mediacji, badania prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej.
(210)
(731)

464591
(220) 2016 11 30
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) KASPIAN
(531) 27.05.01, 25.01.01, 25.01.25, 29.01.15
(510), (511) 3 krochmal do celów pralniczych, preparaty
do krochmalenia.
(210) 464551
(220) 2016 11 30
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) OCEANIC med.control

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 3 kosmetyki, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty przeciwpotne, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty
medyczne do użytku zewnętrznego, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp.

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 talerze.
(210)
(731)

464593
(220) 2016 11 30
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) PIERRO

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 21 talerze.
(210)
(731)

464594
(220) 2016 11 30
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) PRESTINI

(210)
(731)

464555
(220) 2016 11 30
PODGRUDNY PAWEŁ, SIMIŃSKI ŁUKASZ STORE LAB
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) AURORIA
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie.

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 28 dekoracje świąteczne.

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, udzielanie informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, analizy
rynkowe i badania rynku, audyt przedsiębiorstw, księgo-

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych
i wewnętrznych, usługi budowlane w zakresie infrastruktury
technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, wykonywanie
konstrukcji stalowych, montaż prefabrykatów żelbetowych,
usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane in-

464573
(220) 2016 11 30
RĄCZKOWSKI, KWIECIŃSKI ADWOKACI SPÓŁKA
PARTNERSKA, Warszawa
(540) RK Legal

464602
(220) 2016 12 01
YAREMCO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) REXER ENGINEERING
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stalacyjne w tym centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa
budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, wyposażania
mieszkań i lokali użytkowych w meble, restauracji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, montaż i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automatyzacji,
montaż i konserwacja systemów zarządzania, systemów
alarmowych, komputerów i sieci komputerowych, usługi budowlane w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego,
inżynierii miejskiej, inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej,
hydrotechniki i hydrogeologii, usługi z zakresu ukształtowania terenu oraz małej architektury, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących wszystkie rodzaje
energii odnawialnej, wykonywanie prac ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, budowa, montaż
i remonty sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania
wody, zagospodarowanie stref ochrony sanitarnej, nadzór
budowlany, wykonywanie, konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie, konserwacja i modernizacja
wibroizolacji, wykonywanie, konserwacja i modernizacja hydroizolacji, modernizacja techniczna maszyn i urządzeń,doradztwo budowlane, usługi doradcze dotyczące materiałów
budowlanych i usług remontowo-budowlanych , 42 usługi
w zakresie projektowania i konsultingu architektonicznego,
budowlanego i urbanistycznego, projektowanie architektury
w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego,
projektowanie architektury otoczenia budynków, architektury zieleni oraz ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie
budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej,
ukształtowania terenów pod budownictwo, usługi w zakresie architektury, projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz,
doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji
wnętrz, badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne
w zakresie budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary
geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne budowlane powykonawcze, wykonywanie
dokumentacji na przebudowę i adaptację budynków oraz
dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych,
usługi w zakresie: projektowania wzornictwa przemysłowego, graﬁki, projektowania form użytkowych, opracowywania
projektów technicznych, usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technik i technologii w budownictwie, usługi
w zakresie projektowania, doradztwa i ekspertyz oraz prac
badawczych dotyczących środowiska naturalnego, prowadzenie usługowych prac badawczo-rozwojowych w zakresie
nauk przyrodniczych i nauk o ochronie naturalnego środowiska człowieka, badania i analizy techniczne w zakresie: hałasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza, wyciszania obiektów
i urządzeń przemysłowych, konstrukcji dźwiękoszczelnych,
dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno - izolacyjnych, zabezpieczeń wibroakustycznych i przeciwhałasowych, analizy akustyczne, modelowanie rozkładu pola akustycznego
w środowisku, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku, opracowania ekoﬁzjograﬁczne,
przygotowywanie prognoz o oddziaływaniach inwestycji
na środowisko, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie maszyn i urządzeń,
doradztwo w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy
i orzeczenia w ramach robót budowlanych, doradztwo w zakresie doboru izolacji akustycznych.
(210)
(731)

464603
(220) 2016 12 01
YAREMCO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) VELVOX

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, konstrukcje
metalowe, belki metalowe, kątowniki i inne kształtowniki
metalowe, proﬁle metalowe dla budownictwa, listwy metalowe, płyty budowlane metalowe, metalowe dystanse
i podkładki dla budownictwa, taśmy metalowe, szalunki
do betonu metalowe, płyty szalunkowe metalowe, kosze
szalunkowe metalowe, zbrojenie metalowe do betonu, siatki metalowe, blacha, pokrycia dachowe metalowe, okucia
metalowe, słupy metalowe, podpory metalowe, pręty metalowe, przewody metalowe, rury i kształtki rurowe metalowe, rynny metalowe, armatura wodociągowa metalowa,
przewody do drenażu metalowe, zamki metalowe, zasuwy
metalowe, zawiasy metalowe, zawory metalowe [inne niż
części maszyn], zbiorniki metalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, belki niemetalowe, kątowniki i inne kształtowniki niemetalowe, proﬁle
niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, płyty
budowlane niemetalowe, niemetalowe dystanse i podkładki
dla budownictwa, siatki niemetalowe dla budownictwa, taśmy niemetalowe dla budownictwa, szalunki niemetalowe
do betonu, płyty szalunkowe niemetalowe, kosze szalunkowe niemetalowe, produkty bitumiczne dla budownictwa,
płyty z PCV i bitumiczne, płyty wiórowo cementowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, betonowe elementy
budowlane, beton, asfalt, bitum, cegła, cement, kamień budowlany, drewno do celów budowlanych, niemetalowe konstrukcje zbrojeniowe dla budownictwa, nadproża i wieńce
niemetalowe, stropy i suﬁty niemetalowe, dachy niemetalowe, stemple budowlane niemetalowe, rury i kształtki rurowe
niemetalowe, 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych
i wewnętrznych, usługi budowlane w zakresie infrastruktury
technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, wykonywanie
konstrukcji stalowych, montaż prefabrykatów żelbetowych,
usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne w tym centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa
budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, wyposażania
mieszkań i lokali użytkowych w meble, restauracji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, montaż i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automatyzacji,
montaż i konserwacja systemów zarządzania, systemów
alarmowych, komputerów i sieci komputerowych, usługi budowlane w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego,
inżynierii miejskiej, inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej,
hydrotechniki i hydrogeologii, usługi z zakresu ukształtowania terenu oraz małej architektury, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących wszystkie rodzaje
energii odnawialnej, wykonywanie prac ziemnych, drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, budowa, montaż
i remonty sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania
wody, zagospodarowanie stref ochrony sanitarnej, nadzór
budowlany, wykonywanie, konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej i akustycznej budynków, maszyn
i urządzeń, wykonywanie, konserwacja i modernizacja wibroizolacji, wykonywanie, konserwacja i modernizacja hydroizolacji, modernizacja techniczna maszyn i urządzeń, 42 usługi
w zakresie projektowania i konsultingu architektonicznego,
budowlanego i urbanistycznego, projektowanie architektury
w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego,
projektowanie architektury otoczenia budynków, architektury zieleni oraz ogrodnictwa krajobrazowego, projektowanie
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budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej,
ukształtowania terenów pod budownictwo, usługi w zakresie architektury, projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz,
doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji
wnętrz, doradztwo budowlane, badania, ekspertyzy, opinie
i analizy techniczne w zakresie budownictwa, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, pomiary inwentaryzacyjne budowlane powykonawcze,
wykonywanie dokumentacji na przebudowę i adaptację
budynków oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów
budowlanych, usługi w zakresie: projektowania wzornictwa
przemysłowego, graﬁki, projektowania form użytkowych,
opracowywania projektów technicznych, usługi doradcze
dotyczące materiałów budowlanych i usług remontowobudowlanych, usługi doradcze dotyczące nowoczesnych
technik i technologii w budownictwie, usługi w zakresie
projektowania, doradztwa i ekspertyz oraz prac badawczych dotyczących środowiska naturalnego, prowadzenie
usługowych prac badawczo-rozwojowych w zakresie nauk
przyrodniczych i nauk o ochronie naturalnego środowiska
człowieka, badania i analizy techniczne w zakresie: hałasu,
drgań i zanieczyszczenia powietrza, wyciszania obiektów
i urządzeń przemysłowych, konstrukcji dźwiękoszczelnych,
dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno - izolacyjnych, zabezpieczeń wibroakustycznych i przeciwhałasowych, analizy akustyczne, modelowanie rozkładu pola akustycznego
w środowisku, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku, opracowania ekoﬁzjograﬁczne,
przygotowywanie prognoz o oddziaływaniach inwestycji
na środowisko, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie maszyn i urządzeń,
doradztwo w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy
i orzeczenia w ramach robót budowlanych, doradztwo w zakresie doboru izolacji akustycznych.
(210)
(731)

464605
(220) 2016 12 01
ORION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) TRADYCYJNE ZAPIEKANKI z ogórem czy bez?

(531) 01.15.11, 07.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ziemniaki zapiekane w cieście, kaszanka,
kiełbaski w cieście, 30 mięso zapiekane w cieście, potrawy
na bazie mąki, zapiekanki, 43 usługi gastronomiczne w tym
prowadzenie barów, restauracji, moteli, pensjonatów, usługi
cateringowe, zaopatrywanie w żywność.
(210)
(731)

464610
(220) 2016 12 01
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ESTER Bramy Ogrodzenia

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe stałe i przenośne,
ogrodzenia metalowe i ich części, bramy i drzwi metalowe, kratownice metalowe, balustrady i barierki metalowe
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i ich części, maszty i słupy metalowe, kute elementy dekoracyjne, okucia budowlane metalowe, klamry, zaciski, wsporniki i mocowania metalowe, drobnica żelazna, klamki i gałki
metalowe, wyroby ślusarskie, wyroby kowalstwa artystycznego, 19 budowlane elementy wykończeniowe z tworzyw
sztucznych, kształtki, proﬁle, kształtowniki i listwy z tworzyw
sztucznych, bramy i ogrodzenia niemetalowe, drzwi, skrzydła drzwiowe, płyty drzwiowe, ościeżnice i futryny drzwiowe
niemetalowe, 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych
i wewnętrznych, usługi budowlane w zakresie infrastruktury
technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, wykonywanie
konstrukcji stalowych, montaż prefabrykatów żelbetowych,
usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne w tym centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa
budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, wyposażania
mieszkań i lokali użytkowych w meble, restauracji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych i dzieł sztuki, montaż i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automatyzacji,
montaż i konserwacja systemów zarządzania, systemów
alarmowych, komputerów i sieci komputerowych, usługi
budowlane w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, inżynierii środowiska, inżynierii
sanitarnej, hydrotechniki i hydrogeologii, usługi z zakresu
ukształtowania terenu oraz małej architektury, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących wszystkie
rodzaje energii odnawialnej, wykonywanie prac ziemnych,
drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, budowa,
montaż i remonty sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania wody, zagospodarowanie stref ochrony sanitarnej,
nadzór budowlany, wykonywanie, konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej i akustycznej budynków,
maszyn i urządzeń, wykonywanie, konserwacja i modernizacja wibroizolacji, wykonywanie, konserwacja i modernizacja
hydroizolacji, modernizacja techniczna maszyn i urządzeń.
(210)
(731)

464613
(220) 2016 12 01
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) WOOLET

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.12, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia kontrolno-pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne, sterujące, przewody i układy automatyki
przemysłowej, podzespoły automatyki przemysłowej i sterowniczej, przekaźniki elektryczne, generatory promieniowania podczerwonego, nadajniki podczerwieni, osprzęt
elektryczny, kable i wiązki kablowe elektryczne, kable i wiązki kablowe światłowodowe, złącza elektryczne i światłowodowe, przedłużacze elektryczne, gniazda elektryczne,
przełączniki i przekaźniki elektryczne, ﬁltry przeciwprzepięciowe, programatory włączania i wyłączania przepływu
energii elektrycznej, zasilacze elektroniczne, transformatory
elektryczne, urządzenia i centrale alarmowe, stacje monitorowania alarmów, czujniki i sygnalizatory alarmowe, urządzenia i przyrządy elektryczne transformujące, przełączające,
przewodzące, akumulatorowe i kontrolne, przemienniki częstotliwości, obudowy do urządzeń elektronicznych, elektrotechnicznych i telekomunikacyjnych, obudowy do urządzeń
automatyki przemysłowej, systemy sterowania i wizualizacji
procesów przemysłowych, komputery i akcesoria komputerowe, programy komputerowe, urządzenia do odtwarza-
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nia, nagrywania, zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu
i informacji w postaci elektronicznej, cyfrowej i analogowej,
zapisane nośniki obrazu i dźwięku, programy multimedialne,
publikacje elektroniczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządzeniach elektronicznych przenośnych, oprogramowanie i aplikacje przeznaczone do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych, urządzenia współpracujące
z komputerami, wydawnictwa elektroniczne, 18 torby, plecaki, aktówki, teczki, walizki, kufry i kuferki, sakwy i sakiewki,
torebki, futerały, kasetki, kosmetyczki, portmonetki, portfele,
etui do kluczy, opakowania ze skóry, paski skórzane, galanteria skórzana, skóry zwierzęce, parasole, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne przez Internet, usługi
przesyłania danych przez Internet, przesyłanie informacji
i komunikatów poprzez sieć telefonów komórkowych i Internet, usługi agencji informacyjnych w zakresie udostępniania
aktualności i wiadomości poprzez radio, telewizję, Internet,
prasę, usługi portalu internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem
Internetu oraz poprzez sieć telefonów komórkowych informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, wiadomości
bieżących, szeroko pojętej informacji w tym również informacji dotyczącej rozrywki, turystyki i sportu, usługi poczty
elektronicznej, obsługa internetowych forów dyskusyjnych,
przesyłanie informacji SMS-em, MMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem do nadawania i/lub odbioru informacji urządzeń mobilnych.
(210) 464629
(220) 2016 12 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) OCEANIC med.control
(510), (511) 3 kosmetyki, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty przeciwpotne, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty
medyczne do użytku zewnętrznego, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp.
464635
(220) 2016 12 01
MORZYSZEK-WALASZCZYK ANNA GOLDEN EVENTS
GROUP, Karpacz
(540) Jagodowy Zakątek
(510), (511) 30 pralinki, tarty (z owocami), wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji
świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
bułeczki słodkie, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie
wypieki, ciasto na wypieki, ciasto na wypieki, ciasto na wypieki, ciasto na wypieki, lody, lody, lody, makaroniki [wyroby
cukiernicze], ciasto na wypieki, 43 kafeterie [bufety], obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
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(531) 05.07.08, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi organizacji i uruchamiania sieci gastronomicznych jako pomoc w działalności gospodarczej, usługi
franszyzy jako forma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz jako forma prowadzenia punktów gastronomicznych przez przedsiębiorców, usługi w zakresie outsourcingu jako doradztwo handlowe, usługi rekrutacji personelu,
usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania personelem, 41 koncerty muzyczne,
organizowanie koncertów, prezentacja koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, organizowanie koncertów muzycznych, rozrywka w postaci koncertów, degustacje win [usługi rozrywkowe], nocne kluby, usługi klubów
nocnych, usługi klubów jako dyskotek, rozrywka z udziałem
muzyki, zapewnianie muzyki na żywo, organizowanie koncertów muzyki pop, organizowanie imprez muzycznych,
organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie wydarzeń
muzycznych, występy muzyczne na żywo, widowiska muzyczne na żywo, organizacja imprez rozrywkowych, imprezy
taneczne, rozrywka w postaci występów tanecznych, usługi
związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi organizowania
i obsługi konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, koncertów, 43 bary, bary przekąskowe, snack-bary,
usługi barowe, usługi barów piwnych, usługi barów z sokami,
usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, puby, serwowanie napojów alkoholowych, usługi w zakresie pubów,
usługi kawiarni, usługi restauracyjne.
(210) 464647
(220) 2016 12 01
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) ROCK

(210)
(731)

(210)
(731)

464644
(220) 2016 12 01
UNICONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ORGANZA MUSIC CLUB

(531) 22.01.21, 01.01.04, 01.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe typu malt, napoje bezalkoholowe na bazie słodu,
napoje energetyczne tzw. energy drink.
(210) 464650
(220) 2016 12 01
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) UZI
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(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe typu malt, napoje bezalkoholowe na bazie słodu,
napoje energetyczne tzw. energy drink.
(210)
(731)

464747
(220) 2016 12 05
MOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) PATRON zaprojektowany z precyzją

(531) 17.02.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe,
nagrane, komputery, komputery przenośne [podręczne],
sprzęt peryferyjny do komputerów, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, monitory
[programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy],
urządzenia do przetwarzania danych, 16 broszury, podręczniki [książki], zakładki do książek, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, bezpośrednia reklama pocztowa, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam,
komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych
poprzez tworzenie komputerowych baz danych, 38 wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów,
przesyłanie wiadomości, udostępnianie forów internetowych
online, transmisja plików cyfrowych, 41 usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, konwersja danych i programów komputerowych
[inna niż konwersja ﬁzyczna], powielanie programów komputerowych, hosting serwerów, hosting stron internetowych,
programowanie komputerów, chmura obliczeniowa, odzyskiwanie danych komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi
serwisów społecznościowych online.
(210)
(731)

464773
(220) 2016 12 05
WIZNER LESZEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE BAWI, Białystok
(540) BAWI

Nr ZT03/2017

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 drukarki komputerowe, magnetyczne nośniki
informacji, optyczne nośniki informacji, oprogramowanie
komputerowe, nagrane, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, programy komputerowe -software ładowalny, programy sterujące komputerowe, nagrane, sprzęt
komputerowy, komputery, komputery przenośne, monitory
-hardware komputerowy, 16 artykuły biurowe z wyjątkiem
mebli, papier, segregatory -artykuły biurowe, teczki, skoroszyty -artykuły biurowe, 39 dostarczanie towarów -zaopatrzenie, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego.
(210)
(731)

464777
(220) 2016 12 05
ABADON REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA, BielskoBiała
(540) ABADON REAL ESTATE

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
36 ubezpieczenia, działalność ﬁnansowa, bankowość, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, 37 usługi budowlane,
naprawy, usługi instalacyjne, 38 telekomunikacja, 42 badania
oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

464778
(220) 2016 12 05
QUBUS TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Q CLUB
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 43 hotele.
(210)
(731)

464779
(220) 2016 12 05
QUBUS TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Q-Club

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 43 hotele.
(210)
(731)

464780
(220) 2016 12 05
LASEK MARTA, Górna Wieś

Nr ZT03/2017
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(540) DIGIVET
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z. paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla zwierząt, 44 chirurgia weterynaryjna, weterynaryjne usługi doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej, wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych, usługi weterynaryjne i rolnicze,
usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, udzielanie informacji
dotyczących usług weterynaryjnych, usługi informacyjne
dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego,
specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych,
usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów
farmaceutycznych, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)

464782
(220) 2016 12 05
KARCZEWSKI JACEK DORADZTWO GOSPODARCZE
I FINANSOWE, Warszawa
(540) DECYZJE FINANSOWE

53

materiałów reklamowych [ulotek, broszur drukowanych],
usługi w zakresie czynności biurowych, 36 doradztwo i analiza ﬁnansowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo ﬁnansowe, doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo dotyczące
kredytów, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi doradztwa
emerytalnego, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo w zakresie ﬁnansów przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie inwestycji kapitałowych, doradztwo w sprawach
papierów wartościowych, usługi doradcze dotyczące wymiany waluty obcej, usługi doradcze w zakresie ﬁnansów
osobistych, usługi doradztwa ﬁnansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakresie strategii ﬁnansowych,
usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, doradztwo ﬁnansowe w zakresie zarządzania aktywami, usługi doradztwa ﬁnansowego związane z niewypłacalnością, usługi
oceny ryzyka ﬁnansowego, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem ﬁnansowym, wyceny i analizy ﬁnansowe,
oceny i wyceny ﬁnansowe, wyceny ﬁrm w zakresie ocen kondycji ﬁnansowych, usługi w zakresie wyceny ﬁnansowej .
(210)
(731)

464784
(220) 2016 12 05
ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH
EXPLOMET GAŁKA, SZULC SPÓŁKA JAWNA, Opole
(540) explomet HIGH-ENERGY TECHNIQUES WORKS
EXPLOSIVE CLADOING OF METALS

(531) 26.13.25, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 platerowane stalowe blachy i arkusze, stal platerowana, 40 platerowanie, platerowanie powierzchni, platerowanie strony zewnętrznej i wewnętrznej rur i przewodów
rurowych z metalu.
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania biznesowe, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, usługi w zakresie strategii biznesowych,
pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy
biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, usługi doradcze
i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym,
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością handlową, usługi doradcze w zakresie planowania
handlowego, usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, badania rynku i analizy
biznesowe, statystyczne badania rynkowe, analiza statystyk
dotyczących działalności gospodarczej, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, pozyskiwanie
i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, analizy biznesowe rynków, usługi public relations, doradztwo w zakresie
public relations, wyceny handlowe, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach,
usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp
do komputerowych baz danych, usługi doradcze związane
z przetwarzaniem danych, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, rozpowszechnianie

(210)
(731)

464786
(220) 2016 12 05
ZAGOŻDŻON JAROSŁAW AUTO-GAZ CENTRUM,
Radom
(540) AG AG CENTRUM

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwo gazowe, 6 pojemniki na paliwo płynne
metalowe, 7 reduktory ciśnienia jako części maszyn, wtryskiwacze do silników, ﬁltry jako części maszyn lub silników, formy jako części maszyn , 9 czujniki ciśnienia, czujniki poziomu
paliwa, materiały na przewody instalacji elektrycznych, programy komputerowe, software ładowalny, programy komputerowe nagrane , 11 generatory do instalacji gazu, armatura
regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych ,
12 mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, silniki
napędowe do pojazdów lądowych, korki do zbiorników paliwa w pojazdach , 19 przewody ciśnieniowe niemetalowe,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, usługi prowadzenia prac
biurowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak: ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama telewizyjna,
reklama billboardowa, radiowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej , 42 badania techniczne.
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(210) 464795
(220) 2016 12 06
(731) POWIAT POZNAŃSKI, Poznań
(540) POWIATOWA 17.

Nr ZT03/2017

scenariuszy, realizacja spektakli, działalność wydawnicza,
organizowanie tematycznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych, edukacja.
(210) 464807
(220) 2016 12 06
(731) GÓRECKI HUBERT, Rzeszów
(540) COCOLITA

(531) 29.01.12, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.22, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 16 aﬁsze, albumy, broszury, czasopisma, foldery, fotograﬁe, graﬁki, kalendarze, katalogi okolicznościowe,
książki, mapy turystyczne, periodyki, plakaty, prospekty,
publikacje, przewodniki turystyczne, paszporty podróżnika z miejscem do potwierdzania pobytu w danym miejscu
w regionie, tablice i arkusze ogłoszeniowe, stemple okolicznościowe, widokówki, wydawnictwa o regionie, plansze,
płyty grawerskie, drukowane rozkłady i repertuary godzinowe, śpiewniki, znaczki i karty pocztowe, okolicznościowe
torby do pakowania i koperty, emblematy i etykiety papierowe, 35 usługi reklamowe związane z działalnością powiatu poznańskiego, reklama billboardowa, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, reklama internetowa i na portalach
społecznościowych, usługi związane z promocją powiatu
poznańskiego, usługi w zakresie informacji o walorach przyrody, zabytków architektury, tradycji i zwyczajów regionalnych, historii i legend z przeszłości i teraźniejszości jako reklamy regionu, organizowanie imprez promujących powiat,
rozpowszechnianie materiałów promocyjnych opatrzonych
znakiem towarowym, zwłaszcza takich, jak: mapy, broszury,
przewodniki, śpiewniki, czasopisma, kalendarze, katalogi,
kartki pocztowe, widokówki, przybory szkolne, długopisy,
pióra, ołówki, odzież, nakrycia głowy, koszulki, czapeczki,
szklanki, kuﬂe, napoje i przekąski, zabawki, maskotki, gry,
rekwizyty do gier, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi informacyjne o działalności handlowej i gospodarczej regionu, usługi reklamy
i promocji wyrobów oraz towarów pochodzących z regionu, usługi reklamowe w zakresie turystyki, organizacja wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych regionu,
organizowanie wystaw gospodarczych, promocja sprzedaży polegająca na udzielaniu licencji na używanie znaku
towarowego podmiotom wytwarzającym produkty bądź
świadczących usługi na terytorium powiatu, 38 dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja
programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu,
emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, 41 usługi organizowania imprez, jarmarków, festynów, biennale, pokazów o charakterze edukacyjnym, kulturowym, sportowym
lub rozrywkowym, organizowanie konkursów o charakterze
edukacyjnym, kulturowym lub rozrywkowym, informacja
o edukacji i rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi instruktażowe, usługi muzealne, organizowanie i prowadzenie koncertów i konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów i zjazdów, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, udostępnianie gier i programów komputerowych on-line, udostępnianie ﬁlmów
na żądanie (VOD), publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, usługi w zakresie rozrywki, realizacja spektakli,
organizowanie i prowadzenie balów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie obozów sportowych, przyjęć,
spektakli, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, zawodów
sportowych, produkcja ﬁlmów, mikroﬁlmów, programów radiowych i telewizyjnych, przedstawień teatralnych, pisanie

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem sieci Internet w związku z artykułami kosmetycznymi i drogeryjnymi, w szczególności perfum, produktów perfumeryjnych, kosmetyków, produktów do wizażu, kosmetyków do makijażu, kosmetycznych środków
upiększających, środków do mycia ciała, preparatów i artykułów higienicznych.
(210)
(731)

464814
(220) 2016 12 06
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PIK
PŁUCIENNIK I KOŁACZ SPÓŁKA JAWNA, Wawrzyszów
(540) PIERROT DOSTAWY

(531)

01.15.15, 05.05.19, 05.03.11, 05.13.25, 26.11.02, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne,
wody źródlane, woda, woda sodowa, woda stołowa, woda
gazowana, gazowane napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe
napoje owocowe, bezalkoholowe nektary owocowe, soki
owocowe, soki warzywne [napoje], sok jabłkowy, napoje
izotoniczne, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 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 napo-
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jów 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)

464839
(220) 2016 12 07
AUTOSTRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz
(540) VIP Gwarant Service

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(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)
(731)

464844
(220) 2016 12 07
BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) SZYSZKOKŁOS
(510), (511) 1 azotany, bentonit, substancje chemiczne
do fermentacji wina, glukoza dla przemysłu spożywczego,
konserwacja piwa, pektyna dla przemysłu spożywczego,
węglan wapnia, kwasy, preparaty do klarowania wina, ziemia
do upraw, substancje chemiczne do produkcji wina, fosforany, garbniki, 9 rurki kapilarne, wskaźniki i mierniki temperatury, termometry domowe inne niż do celów medycznych,
termometry zaokienne, mierniki ciśnienia atmosferycznego,
instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne, badawcze,
urządzenia regulujące ciepło, mierniki, czytniki optyczne,
laboratoryjna i naukowa aparatura do destylacji, urządzenia
do dozowania, ﬁltry - do wina, piwa, grawitacyjne, elektryczne, kartony ﬁltracyjne, worki ﬁltracyjne, przyrządy meteorologiczne, wskaźniki poziomu wody, wyroby ze szkła zawarte
w tej klasie, areometry, rurki fermentacyjne, 11 zestawy wężyków do łączenia aparatury destylacyjnej i spuszczania wina,
aparatura do produkcji wina, 21 artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego taki jak: bidony, cedzaki, cukiernice, czajniki nieelektryczne, deski do krojenia, deski do prasowania,
doniczki, dozowniki mydła, papieru toaletowego i ręczników
papierowych, durszlaki, dzbanki, nieelektryczne ekspresy
do kawy, ﬁltry do kawy i herbaty, garnki, garnki kamionkowe, gąbki, karafki, kieliszki, kolby szklane, kosze na odpadki,
kubki, nieelektryczny sprzęt kuchenny, kuﬂe do piwa, lejki, lodówki nieelektryczne turystyczne i przenośne, miski, młynki
nieelektryczne, naczynia ceramiczne, naczynia do picia, shakery, naczynia stołowe, patelnie, pipety, pochłaniacze dymu
do użytku domowego, poidła, pojemniki na chleb, pokrywki
do garnków i naczyń, półmiski, zestawy do przypraw, pudełka na kanapki, pułapki na myszy, rękawice do celów domowych i ogrodnicze, roboty kuchenne, rondle, ruszty, słoje
szklane, spryskiwacze, szczotki, szklanki do napojów, termosy,
torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne, wiadra, degustatory wina, wykałaczki, szkło techniczne nieprzetworzone
i półprzetworzone, szybkowary, wyroby z tworzyw sztucznych takie jak: suszarki do owoców/grzybów, drylownice
do owoców, beczki plastikowe do kwaszenia kapusty, beczki
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plastikowe na wino, kapslownice, korkownice do korkowania
wina, pojemniki plastikowe fermentacyjne, obcinaki kapturków termokurczliwych, pompki do wina, korki syntetyczne
do butelek, korki plastikowe do balonów, kapturki termokurczliwe, suszarki do butelek, lejki, łyżki, mieszadła, sitka,
dzbanki plastikowe, dzbanki plastikowe z podziałką, kaptury
do zamykania balonów, krany do pojemników fermentacyjnych, zatyczki do butelek, stojaki na wino, skrzynki na owoce,
skrzynki na butelki, środki i przyrządy laboratoryjne do produkcji wina formy i foremki, kubły, kubki, miednice, miotły, suszarki do bielizny, zbiorniki termoizolacyjne, aparatura, środki
i przyrządy do produkcji wina zwłaszcza balony do wina,
szklane, plastikowe, butelki ozdobne, butelki na wino, piwo,
wódkę, nalewki, miody pitne, butelki ozdobne z kranikami,
zakrętki do słoików, słoiki typu twist-oﬀ, słoje szklane, sokowniki, nalewaki do piwa, ozdobne zestawy korkociągów,
piersiówki, korki z korka, kapsle, beczki na wino, 30 aromaty
do napojów inne niż oleje esencyjne, aromat kawowy, drożdże, zaczyn, pożywki dla drożdży -niebakteryjne, przyprawy,
wyciągi inne niż do celów medycznych, zakwas, preparaty
do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, 31 słód dla piwowarstwa i gorzelni, produkty uboczne
w procesie obróbki ziaren zbóż, chmiel, szyszki chmielowe,
winorośle, karma dla zwierząt, pasza dla zwierząt, produkty
do hodowli zwierząt, kiszonki, mączka rybna na pasze dla
zwierząt, mączka dla zwierząt, owies, otręby zbożowe, dodatki do pasz dla zwierząt, pożywienie dla zwierząt domowych,
proteiny dla zwierząt, przynęty dla wędkarstwa, pokarm dla
ptaków, artykuły spożywcze dla zwierząt ziarno do żywienia
zwierząt, 32 piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, piwo, koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje wzbogacone dodatkiem minerałów, napoje izotoniczne, napoje
dla sportowców, napoje energetyzujące, 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe z owoców, wina, wina grzane, wina
musując, wina o obniżonej zawartości alkoholu, alkohole wysokoprocentowe, napoje alkoholowe niskoprocentowe, napoje energetyczne zawierające alkohol, 35 usługi sprzedaży
towarów zawartych w wykazie, reklama, edycja tekstów, pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, usługi
degustacji w celach handlowych i reklamowych.
(210) 464845
(220) 2016 12 07
(731) DWORZYŃSKI IRENEUSZ, Miłoszyce
(540) Stragan zdrowia.pl

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie żywności, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie żywności, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie produktów
kosmetycznych, 44 udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania.
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(210) 464847
(220) 2016 12 07
(731) SKOCZYLAS MAREK, Niżatyce
(540) DEPRESIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe do celów
leczniczych, preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych, dietetyczne i odżywcze preparaty i środki
lecznicze, syropy dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół
leczniczych, preparaty zawierające witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe, mikroelementy lub lecznicze
wyciągi ziołowe, dodatki żywnościowe wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi, mikroelementami lub
pierwiastkami śladowymi, preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty
mineralne i multimineralne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki
lub kapsułki żelatynowe albo żelowe lub otoczki lub gumy
do żucia zawierające składniki lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, dietetyczne
wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
suplementy (dodatki) odżywcze dla celów leczniczych,
proteinowe preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla
celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, kremy
i maści dla celów leczniczych, preparaty chemiczne dla celów leczniczych, oleje lecznicze, maści dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki i krople dla celów
farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki odżywcze w formie
koncentratu, koncentraty proteinowe mianowicie dodatki
odżywcze do potraw, drożdże dla celów leczniczych, suplementy (dodatki) żywnościowe dla celów leczniczych,
środki odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych
przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia
w formie produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub
protein zwierzęcych względnie protein roślinnych i także
wzbogacone witaminami lub środkami mineralnymi lub
mikroelementami lub cukrem, 29 dodatki wzbogacające
żywnościowe nie do celów leczniczych,które zawierają
substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe
produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne
preparaty dla sportowców lub osób z dużym wydatkiem
energetycznym, żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne,
wyciągi z alg do celów spożywczych, odżywcze dodatki
do codziennego spożycia zwłaszcza zawierające mleko
w proszku lub proteiny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub minerałów lub mikroelementów lub
mikroorganizmów lub dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, mleko, przetwory mleczne, nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa, pasteryzowane lub konserwowane
owoce, marynaty, zupy wszelkiego rodzaju, buliony, dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych, które
zawierają substancje warzywne , 30 słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody, wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa,
herbata, czekolada, napoje czekoladowe, napoje na bazie
kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony, pierożki, muesli, miód, spożywczy kit pszczeli.
(210)
(731)

464852
(220) 2016 12 07
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
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(540) ALLNUTRITION
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty’ pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące
zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki
odżywcze, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna
termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe,
bluzy sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe,
bokserki, kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety
do joggingu [odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie,
koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież sportowa, odzież gimnastyczna, 30 kakao, kakaowe napoje, mieszanki kakaowe, kakao w proszku,
wyroby z kakao, preparaty z kakao, cukierki z kakao, napoje
zawierające kakao, gotowe kakao i napoje na bazie kakao,
preparaty na bazie kakao, żywność na bazie kakao, rozpuszczalne kakao w proszku, napoje mrożone na bazie kakao,
pasty do sporządzania napojów kakaowych, kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, napoje gazowane [na bazie
kawy, kakao lub czekolady], ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, 32 napoje
dla sportowców, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, 35 usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami
diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami
dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe
mające na celu promowanie handlu elektronicznego.
(210)
(731)

464863
(220) 2016 12 07
AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Neurostat
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(210) 464866
(220) 2016 12 07
(731) IPMUDA SYNERGY LIMITED, Nikozja, CY
(540) KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ GANGSTER
WORLD

(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)

464868
(220) 2016 12 07
BERSERK LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) berserk ekipa
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi: suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin,
lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne,
dietetyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne
i odżywcze, dodatki dietetyczne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe, dodatki
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie,
preparaty medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, dodatki odżywcze
, 25 apaszki, bandany na szyję, bermudy, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot, bluzy sportowe, bluzy
sportowe z kapturem, czapki i czapeczki sportowe, bokserki,
kąpielówki, kostiumy, kombinezony, komplety do joggingu
[odzież], koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, kurtki, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów,
odzież sportowa, odzież gimnastyczna , 30 kakao, kakaowe
napoje, mieszanki kakaowe, kakao w proszku, wyroby z kakao, preparaty z kakao, cukierki z kakao, napoje zawierające kakao, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, preparaty
na bazie kakao, żywność na bazie kakao, rozpuszczalne kakao
w proszku, napoje mrożone na bazie kakao, pasty do sporządzania napojów kakaowych, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, składniki na bazie kakao do produktów
cukierniczych, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub
czekolady], ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty
do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, 32 napoje dla sportowców,
napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje energe-
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tyzujące, napoje izotoniczne, 35 usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą internetu,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego.
(210) 464873
(220) 2016 12 07
(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) FINANSIAKI MOBILEK

(531) 02.07.02, 02.07.12, 04.03.03, 03.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi bankowe, 41 nauczanie, rozrywka.
(210)
(731)

464875
(220) 2016 12 07
EXIM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) m my pupillo

(531) 03.01.16, 03.01.24, 03.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, 5 preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry u zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze
dla zwierząt, 31 obroże przeciwpchelne, suplementy diety
dla zwierząt karma dla zwierząt domowych.
(210)
(731)

464885
(220) 2016 12 07
ENXOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) enxoo

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do - ), systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS].

58

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210)
(731)

Nr ZT03/2017

464886
(220) 2016 12 07
MURAWSKI SŁAWOMIR BIURO RACHUNKOWE
MURIX, Łysomice
(540) MURIX
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość],
księgowość, księgowość i rachunkowość, prognozy i analizy ekonomiczne, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, rachunkowość, w szczególności księgowość, sporządzanie
sprawozdań ﬁnansowych, usługi w zakresie księgowości
i rachunkowości, usługi w zakresie rozliczeń, zarządzanie rachunkowością, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, badania prawne, usługi informacji prawnej, usługi radców prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, usługi prawne
świadczone w związku z procesami sądowymi.

rzenie funduszy inwestycyjnych, usługi maklerów papierów
wartościowych, walutowe operacje, wycena ﬁnansowa, zarządzanie ﬁnansami.

(210)
(731)

(531) 26.01.10, 26.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry,
aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, ambra, antyperspiranty, aromaty, aromatyczne olejki do kąpieli, aromatyczne olejki eteryczne, balsam do ciała, balsam do włosów,
balsamy do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, brokat kosmetyczny, bursztyn jako wyrób perfumeryjny, chusteczki
nasączone olejkami eterycznymi, chusteczki perfumowane,
dezodoranty, ekstrakty perfum, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, gaziki do celów kosmetycznych, kadzidełka, kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne płyny do włosów,
kosmetyki do ust, kosmetyki do włosów, kosmetyki w formie
olejków, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie
żeli, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kostki mydła do mycia ciała, kremowe mydło do ciała, kremy do rąk, krem do skóry, lakier do włosów, lakiery
do paznokci, maseczki do ciała, maski kosmetyczne, mleczka
do ciała, mydła, odżywki do włosów, olejek do kąpieli, olejek
do włosów, olejki do ciała w sprayu, olejki naturalne do perfum, olejki zapachowe, peeling do stóp, peeling do twarzy,
perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, produkty perfumeryjne, perfumowane balsamy, perfumowane mydła, perfumowane saszetki, perfumowane wody toaletowe, perfumy,
piżmo jako wyrób perfumeryjny, płatki kąpielowe, płyny
do aromaterapii, płyny do kąpieli, płyny do mycia, poduszki
wypełnione substancjami zapachowymi, pojemniki z substancjami zapachowymi, pokojowe, spraye zapachowe, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia, preparaty pielęgnacji
ciała, produkty do perfumowania pomieszczeń, proszek
do kąpieli, saszetki perfumowane, serum pielęgnacyjne, sole
zapachowe do kąpieli, środki zapachowe do pomieszczeń,
szampony, żele do użytku kosmetycznego, zioła do kąpieli, masło do ciała, olejki do opalania, balsamy po opalaniu,
kremy do opalania, olejki po opalaniu, mleczka do opalania,
kremy do twarzy, pumeks, 21 aparatura do aromatyzowania
powietrza, aplikatory do kosmetyków,atomizery do perfum,
dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie,
dozowniki do produktów do mycia ciała, etui na pałeczki, ﬂakony na perfumy, ﬁolki szklane, gąbki do ciała, gąbki
do kąpieli, gąbki do makijażu, grzebienie, kadzielnice, kosmetyczki na przybory toaletowe, mydelniczki, myjki do peelingu ciała, myjki złuszczające do skóry, pędzelki do makijażu,
podgrzewacze na świeczki, przybory kosmetyczne, rozpylacze do perfum, szczoteczki do oczyszczania skóry, szczotki
do mycia, szczotki do włosów, szczotki kąpielowe, uchwyty
na kadzidełka, uchwyty na kosmetyki, kominki zapachowe.

464888
(220) 2016 12 07
SZYKUŁA PIOTR, RÓŻYCKA MARTYNA VINDICASO
SPÓŁKA CYWILNA, Łomża
(540) VINDICASO
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, wywiad gospodarczy, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek,
druków prospektów, broszur], fakturowanie, komputerowe
zarządzanie plikami, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, telewizyjne,
internetowe, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą w zakresie monitorowania płatności, 36 analizy ﬁnansowe, doradztwo w sprawach ﬁnansowych, agencje
ściągania wierzytelności, depozyty przedmiotów wartościowych, factoring, usługi ﬁnansowe w zakresie odzyskiwania
długów doradztwo ﬁnansowe w zakresie prowadzenia monitoringu płatności i odzyskiwania wierzytelności, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, ściąganie należności,
transakcje ﬁnansowe, operacje ﬁnansowe, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, nieruchomości, zarządzanie
ﬁnansami, zarządzanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w zastawach, 45 alternatywne rozwiązywanie sporów,
usługi arbitrażowe, usługi pomocy w sprawach spornych,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
agencje detektywistyczne, badania prawne, mediacje.
(210) 464892
(220) 2016 12 07
(731) SZYSZKA SŁAWOMIR, Krynica
(540) ROSE GENEVE

(531) 02.09.04, 17.01.05, 17.03.05, 27.05.01
(510), (511) 36 analizy ﬁnansowe, doradztwo w sprawach
ﬁnansowych, ﬁnanse, ﬁnansowe doradztwo, ﬁnansowe informacje, ﬁnansowe operacje, ﬁnansowe usługi, fundusz inwestycyjny, giełdowe pośrednictwo, inwestycje kapitałowe,
maklerstwo, operacje walutowe, transakcje ﬁnansowe, two-

(210) 464896
(220) 2016 12 07
(731) PODGÓRSKI WALDEMAR REDTANDEM.PL, Warszawa
(540) YASMEEN Perfumeria Orientalna

(210)
(731)

464897
(220) 2016 12 07
JĘDRASIAK KAROLINA MIAPKA DESING, Warszawa

Nr ZT03/2017
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(540) MIAPKA DESIGN

(531) 03.05.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 koszulki dla dzieci, odzież dla małych dzieci, odzież dziecięca, odzież wierzchnia dla dzieci, spodnie
dziecięce.
(210)
(731)

464909
(220) 2016 12 07
TEMPEROWICZ DARIUSZ, OSKROBA PAWEŁ AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA SPÓŁKA CYWILNA,
Długołęka
(540) Air-Com Pneumatyka-Automatyka
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maszyn do budowy dróg, konserwacja i naprawa urządzeń
do oczyszczania wody, naprawa i konserwacja urządzeń
i instalacji do chłodzenia, naprawa i konserwacja pojazdów
mechanicznych i ich części, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją pomp, naprawa i konserwacja
części podwozia oraz nadwozia pojazdów, instalowanie,
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych,
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników
do nich, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), montaż [instalacja] instalacji maszynowych, instalacja maszyn, instalowanie kotłów, instalowanie silników, instalacja maszyn biurowych, instalacja maszyn przemysłowych, montaż instalacji
przemysłowych, usługi instalacji maszyn, instalacja sprzętu
do automatyki budynkowej, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię,
usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, usługi doradcze
w zakresie instalacji generatorów, naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa ﬁltrów powietrza, naprawa urządzeń do ﬁltrowania powietrza, instalacja, naprawa
i konserwacja podgrzewaczy powietrza.
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 sprężarki, sprężarki tłokowe, sprężarki obrotowe, sprężarki odśrodkowe, sprężarki osiowe, sprężarki elektryczne, sprężarki powietrzne, sprężarki powietrza, sprężarki gazu, sprężarki do klimatyzatorów powietrza, sprężarki
chłodnicze do instalacji grzewczych, sprężarki chłodnicze
do instalacji chłodzących, siłowniki liniowe, siłowniki obrotowe, siłowniki przepustnic, siłowniki hydrauliczne, siłowniki zaworowe, pneumatyczne siłowniki zaworowe, siłowniki
do zaworów, hydrauliczne siłowniki do zaworów, siłowniki
do maszyn do szycia, zawory obsługiwane automatycznie
poprzez pneumatyczne urządzenia sterujące, 37 naprawa,
serwis i instalacja sprężarek, naprawa, serwis i instalacja zbiorników ciśnieniowych, naprawa, serwis i instalacja siłowników,
naprawa, serwis i instalacja zaworów, naprawa, serwis i instalacja armatury pneumatycznej, naprawa, serwis i instalacja
urządzeń pomiarowych, serwisowanie obrabiarek, serwisowanie przewodów, serwis urządzeń elektronicznych, serwisowanie bojlerów przemysłowych, serwis maszyn i urządzeń
produkcyjnych, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania
energii, naprawa narzędzi, naprawa pomp, naprawa maszyn,
naprawa maszyn przemysłowych, naprawa elementów silników, naprawa i konserwacja bojlerów, naprawa i konserwacja
sprężarek, naprawa i konserwacja pomp, konserwacja i naprawa palników, czyszczenie i naprawa kotłów, konserwacja
i naprawa silników, instalacja i naprawa rurociągów, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, naprawa lub konserwacja
silników elektrycznych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, naprawa
i konserwacja instalacji elektronicznych, naprawa i konserwacja przekładni zębatych, naprawa maszyn na sprzężone
powietrze, naprawa i konserwacja pomp próżniowych, naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, instalowanie oraz
naprawa systemów klimatyzacyjnych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa generatorów
elektrycznych oraz silników wiatrowych, naprawa sprzętu
elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, instalacja,
naprawa i konserwacja chłodnic do silników, naprawa i konserwacja maszyn do robót ziemnych, naprawa i konserwacja

464910
(220) 2016 12 07
KNOCIŃSKI ŁUKASZ NO NAME GRAFIKA
KOMPUTEROWA, Września
(540) Parrot

(531) 03.07.15, 26.01.15, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, kleje przemysłowe do użytku w budownictwie, kleje
do użytku w przemyśle budowlanym, kleje przemysłowe
do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, olejowe spoiwa, kleje do dociepleń stosowane w budownictwie, kleje do płytek,
impregnaty do zewnętrznych powierzchni budynków, środki
grzybobójcze, silikony, żywice silikonowe, żywice akrylowe,
żywice akrylowe w stanie surowym, 2 farby zewnętrzne, farby
niepalne, pigmenty do farb, pigmenty w proszku, pigmenty
do stosowania w farbach, pigmenty organiczne do produkcji materiałów barwiących, bejce, bejce do drewna, lakiery,
lakiery do drewna, 6 narożniki ochronne tynków metalowe,
metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo
- kartonowe , 17 farby izolacyjne, farby izolacyjne do ścian,
farby izolacyjne do dachów, pianka do izolacji cieplnej, pianka poliuretanowa w blokach, pianka poliuretanowa, pianka
poliuretanowa w bloczkach, do izolowania, pianka poliuretanowa o niskiej gęstości do uszczelniania, folia poliuretanowa
do użytku przy uszczelnianiu i izolowaniu, folia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolacji budynków, folie
izolacyjne, metalowa folia do izolacji budynków, folia poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, zaprawy izolacyjne, wełna mineralna, wełna szklana do izolacji budynków,
pianka silikonowa do termoizolacji, mieszaniny uszczelniające
złącza z kauczuku silikonowego, 19 tynk, okładzina tynkowa,
okładziny tynkowe, tynk do użytku w budownictwie, mieszanki do obrzutek tynkowych do użytku w budownictwie,
listwy niemetalowe, listwy dekoracyjne, listwy przypodłogowe niemetalowe, listwy budowlane, listwy podłogowe,
niemetalowe, niemetalowe narożniki ochronne nakładane
na płyty gipsowo - kartonowe, gips, płyty gipsowe, gipsowe
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płyty ścienne, płyty gipsowe do celów budowlanych, folie
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, zaprawy
budowlane, zaprawy klejowe do celów budowlanych, deski
dachowe, deski budowlane wykonane z drewna i żywic wodoodpornych, deski z materiałów niemetalowych do użytku
w budownictwie.
(210)
(731)

464912
(220) 2016 12 07
ZAKŁADY METALOWE POSTĘP SPÓŁKA AKCYJNA,
Gliwice
(540) POSTĘP partner in automotive industry

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 taśmy ze stali, taśmy z metalu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy - szpule, taśmy metalowe
do naroży, metalowe uszczelnienia okien i drzwi - taśmy, taśmy metalowe, taśmy do związywania metalowe, rury żeliwne, rury metalowe, rury kołnierzowe metalowe, metalowe rury
ściekowe, rury ściekowe metalowe, metalowe rury odpływowe, metalowe rury spustowe, wstęgi na rury, rury z metalu,
metalowe rury drenażowe, metalowe rury kanalizacyjne, rury
wodociągowe metalowe, metalowe rury łukowe, metalowe
rury wiertnicze, rury ze stopów niklu, rury metalowe do zraszania, rury spustowe z metalu, rury i rurki metalowe, rury metalowe do gazów, rury ze stali nierdzewnej, metalowe przewody i rury, rury ze stopów miedzi, kanały metalowe na rury
wentylacyjne, metalowe rury do drenażu podziemnego, rury
i rurki ze stali, rury metalowe do użytku przemysłowego, metalowe rury rozgałęźnikowe do rurociągów, metalowe rury
do przesyłu wody, kanalizacja metalowe, rury ze stali najwyższej jakości, rury stalowe zwijane na gorąco, metalowe rury
odprowadzające do instalacji budowlanych, rury miedziane,
rury metalowe do przesyłania cieczy i gazów, przewody i rury
do centralnego ogrzewania, metalowe, rury stalowe, w tym
walcowane, łuszczone lub uziemione, rury z metalu, w tym te
ze stopu stali i tytanu (Ti), rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, okładziny z blachy
cienkiej, ocynkowane arkusze blachy stalowej, blachy stalowe pokryte winylem, platerowane stalowe blachy i arkusze,
arkusze blachy stalowej powlekanej winylem, metalowe blachy zabezpieczające do drzwi, pręty stalowe, pręty cynowe,
pręty z metalu, metalowe pręty rozciągane, metalowe pręty
wzmacniające, metalowe pręty zbrojeniowe, pręty do spawania, stalowe pręty mielące, gwintowane pręty metalowe,
metalowe pręty gwintowane, pręty stalowe z otworem, pręty
do lutowania twardego, pręty metalowe pokryte topnikiem,
pręty mennicze (do wybijania), pręty stalowe najwyższej jakości, pręty ogrodzeniowe metalowe, pręty wykonane z tytanu,
pręty cynowe w zwojach, pręty gwintowane z metalu, pręty
metalowe do dalszej produkcji, pręty stalowe wykończane
na zimno, metalowe pręty zbrojeniowe do betonu, lutowanie metalowe, pręty metalowe do lutowania i spawania, metalowe pręty zbrojeniowe używane do betonu, metalowe
pręty zbrojeniowe do użytku w murarstwie, metalowe pręty rozciągane do użytku w budownictwie, metalowe pręty
zbrojeniowe do użytku w murach z cegły, pręty metalowe
do lutowania i spawania w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti),
rudy miedzi, sztaby miedziane, taśma miedziana, pierścienie
z miedzi, miedź w proszku, miedź surowa lub półprzetworzona, drut z miedzi nieizolowany: sztaby ze stopów na bazie
miedzi, półprodukty z miedzi lub jej stopów, panele miedziane do produkcji płytek drukowanych, złom ze stali węglowej
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o niskiej zawartości miedzi: stal węglowa, stal nierdzewna, stal
nierdzewna w formie pasów , stal nierdzewna w postaci arkuszy, metale nieszlachetne i ich stopy w tym stal nierdzewna,
40 tłoczenie metali, obróbka chemiczna rur kotłowych, obróbka cieplna metalowych rur i przewodów rurowych, cięcie stali,
cięcie metalu, tłoczenie metalu, obróbka metalu - tłoczenie,
tłoczenie oryginałów płyt, tłoczenie wzorców płyt kompaktowych, tłoczenie wzorów wypukłych na powierzchni papieru,
formowanie metali na zimno.
(210)
(731)

464923
(220) 2016 12 08
REWORK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ,
Warszawa
(540) R Rework

(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi agencji pracy tymczasowej, agencje
prowadzące pośrednictwo do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych dla obywateli polskich, agencje doradztwa personalnego, agencje poradnictwa zawodowego (inne
niż związane z edukacją i szkoleniami), usługi rekrutacji personelu sprzedaży, usługi rekrutacji personelu do obsługi kas
sklepowych, zapewnienie personelu do obsługi klienta i personelu sprzedającego (w tym przy użyciu kas sklepowych),
zapewnienie personelu do obsługi taśm produkcyjnych (w
tym do zdejmowania towarów z taśm produkcyjnych, pakowania i łączenia w zestawy towarów z taśm produkcyjnych),
administracja biur na rzecz osób trzecich, kontrola zapasów
magazynowych, skomputeryzowane zamówienia towarów,
usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, inwentaryzacja, inwentaryzacja towaru, kontrola stanu zapasów
w oparciu o bazy danych, kontrola ilości towarów, usługi
w zakresie rozliczeń, usługi w zakresie rozliczeń dotyczące
rozładunku kontenerów, sortowanie, obsługa i przyjmowanie
przesyłek pocztowych, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, 36 Wynajem nieruchomości, wynajem lokali mieszkalnych, wynajem lokali użytkowych, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie nieruchomości, usługi ﬁnansowe, 37 montaż, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń produkcyjnych, serwis
linii produkcyjnych, serwis kas sklepowych, usługi sprzątania,
usługi czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, czyszczenie budynków
od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie pojazdów, czyszczenie
powierzchni handlowych, czyszczenie hal przemysłowych,
czyszczenie magazynów, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, 39 usługi rozładunku, rozładunek kontenerów, przeładunek kontenerów, załadunek i rozładunek towarów, usługi
pakowania, pakowanie, rozpakowywanie, przepakowywanie
i sortowanie towarów, dzielenie na części i przepakowywanie
towarów, zdejmowanie towarów z taśmy produkcyjnej, pakowanie i łączenie w zestawy towarów z taśmy produkcyjnej,
organizowanie dostawy towarów przez pocztę, organizowanie wysyłki towarów, wysyłka towarów, przygotowywanie
towarów z magazynu do wysyłki, usługi transportowe, transport kontenerów, usługi składowania, składowanie kontenerów, 42 kontrola jakości, kontrola jakości towarów, inspekcja
towarów w zakresie kontroli jakości.
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464933
(220) 2016 12 08
GRENTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) INFIBITY
(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 przetwarzania danych, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, 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
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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 monitorowanie 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 budynkowej, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb
klienta, techniczne usługi informatyczne w zakresie instalacji
sieci automatyki budynkowej.
(210)
(731)

464950
(220) 2016 12 08
ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) ARTIMED

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów oraz
innych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków oraz
aparatury oraz wyposażenia, mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 42 usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, 44 usługi
świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia, usługi medyczne,
kliniki, szpitale, sanatoria, przychodnie i laboratoria medyczne, diagnostyka, leczenie i opieka medyczna i pielęgniarska,
badania, porady lekarskie, ﬁzjoterapia, rehabilitacje lecznicze
i konsultacje medyczne, badania i terapia psychologiczna,
protetyka stomatologiczna i ortodoncja, usługi w zakresie
medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby ﬁrm ubezpieczeniowych, pomoc i ratownictwo medyczne.
(210)
(731)

464951
(220) 2016 12 08
ARTIMED NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) artimed
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni, aptek, sklepów oraz
innych punktów sprzedaży i kupna artykułów mających zastosowanie w lecznictwie, w tym leków, kosmetyków oraz
aparatury oraz wyposażenia, mebli stosowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 42 usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, 44 usługi
świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania zdrowia, usługi medyczne,
kliniki, szpitale, sanatoria, przychodnie i laboratoria medyczne, diagnostyka, leczenie i opieka medyczna i pielęgniarska,
badania, porady lekarskie, ﬁzjoterapia, rehabilitacje lecznicze
i konsultacje medyczne, badania i terapia psychologiczna,
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protetyka stomatologiczna i ortodoncja, usługi w zakresie
medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej na potrzeby ﬁrm ubezpieczeniowych, pomoc i ratownictwo medyczne.
(210) 464980
(220) 2016 12 09
(731) GRZEGORCZYK PIOTR EMIL BARIBAL, Lublin
(540) BARIBAL

(531) 03.01.14, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 13 paski naramienne do broni, pasy na amunicję, pasy na amunicję do automatycznej broni palnej, walizki na karabiny, 18 aktówki, bagaż, chlebaki, etui na karty
[portfele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze,
kagańce, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe,
myśliwskie worki [akcesoria do polowań], nosidełka dla
niemowląt do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt, paski do ekwipunku wojskowego, plecaki, podróżne torby
na ubranie, przywieszki do bagażu, skórzane pasy na ramię,
sznurkowe siatki na zakupy, torby, torby alpinistyczne, torby
gimnastyczne, torby na narzędzia (puste), torby na zakupy,
torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z
paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki, wyroby rymarskie, 22 hamaki, kapok, liny, plandeki, pokrowce na pojazdy
[plandeki], przykrycia maskujące, siatki maskujące, torby
do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych,
25 apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bokserki, chustki [apaszki],
cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], długie luźne
stroje, fartuchy [odzież], kamizelki, kamizelki dla rybaków,
kaptury [odzież], kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, mundury, nakrycia głowy, nauszniki
[odzież], ocieplacze, odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna,
odzież gotowa, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież],
opaski na głowę, paski [odzież], pasy do przechowywania
pieniędzy [odzież], pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, poncza, rękawice
narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, 40 hafciarstwo, grawerowanie, krawiectwo,
krojenie tkanin, przeróbki odzieży, rymarstwo, szycie odzieży
na miarę.
(210)
(731)

464983
(220) 2016 12 09
ŻARCZYŃSKA JULIA BIURO NAUKOWO-TECHNICZNE
SIGMA, Poznań
(540) Lab Academy
(510), (511) 41 organizowanie cyklu warsztatów szkoleniowych realizowanych w formie tradycyjnego szkolenia
z trenerem lub szkolenia z wykorzystaniem narzędzi internetowych (webinarium, kurs e-learningowy on-online), przekazujący wiedzę z zakresu zarządzania jakością w laboratoriach i doskonalenia kompetencji technicznych personelu
laboratoriów.
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(210)
(731)

464994
(220) 2016 12 09
ROSIAK JOLANTA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
LEŚNYCH, Murowana Goślina
(540) PO kraju.com

(531) 26.05.01, 26.05.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport, transport drogowy transport lądowy, transport odzieży, samochodowy, transport mebli,
książek, odpadów, bagażu, transport bagażowy, transport
strzeżony, transport autobusowy, transport produktów rolnych, transport roślin, kwiatów, żywności, transport zwierząt domowych, transport kontenerów, transport karetkami
ratunkowymi, transport kosmetyków, transport zwierząt,
transport owoców, transport ładunków, transport pieniędzy,
transport pojazdów, transport ścieków, transport paczek,
transport pasażerski, transport dokumentów, transport towarów, czarterowanie transportu, organizowanie transportu, rezerwacja transportu, usługi transportowe, maklerstwo
transportowe, transport pacjentów mikrobusem, transport
pasażerów omnibusem i autobusem, transport autokarowy
pasażerów, transport dzieł sztuki, transport pacjentów samochodem, transport drogowy farmaceutyków, transport
samochodami ciężarowymi, transport drogą kurierską, transport przedmiotów wartościowych, transport odpadów skażonych, transport materiałów budowlanych, organizowanie
transportu pasażerskiego, organizowanie transportu ładunków, obsługa mostów transportowych, usługi pośrednictwa transportowego, wynajem pojazdów transportowych,
transport podczas akcji ratunkowych, usługi transportu
osób niepełnosprawnych, usługi transportu dla personelu
medycznego.
(210)
(731)

464999
(220) 2016 12 09
POLSKI INSTYTUT ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Polski Instytut Odszkodowań

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analiza informacji w zakresie działalności
gospodarczej, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, 36 szacowanie strat, ocena strat ubezpieczeniowych, pośrednictwo w usługach ﬁnansowych, pośrednictwo w sprawach inwestycji ﬁnansowych, pośrednictwo
w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, leasing ﬁnansowy,
działalność ﬁnansowa, informacja ﬁnansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie ﬁnansów, usługi ﬁnansowe,
doradztwo ﬁnansowe i usługi konsultingu ﬁnansowego,
usługi oceny ryzyka ﬁnansowego, doradcze usługi zarządzania ﬁnansowego, usługi w zakresie planowania ﬁnansowego,
usługi doradztwa ﬁnansowego na rzecz osób ﬁzycznych,
usługi doradztwa ﬁnansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, informacja o ubezpieczeniach, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, fundusze emerytalne, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym,
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zarządzanie ryzykiem ﬁnansowym, wynajem nieruchomości,
dzierżawa nieruchomości, 45 pośrednictwo w procedurach
prawnych.
(210)
(731)

465001
(220) 2016 12 09
SKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ODO
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotograﬁe, materiały biurowe, kleje do materiałów
biurowych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych
do opakowań, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe,
walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 21 przybory oraz
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały
do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata)
stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, narzuty na łóżko, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe,
ozdoby choinkowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej,
prace biurowe.
(210)
(731)

465025
(220) 2016 12 11
KW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Luckanus

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 taśmy przylepne do materiałów papierniczych zawartych w tej klasie, kleje do materiałów papierniczych zawartych w tej klasie, artykuły biurowe: dozowniki
taśmy przylepnej, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów, a mianowicie: taśmy przylepne do materiałów papierniczych, kleje do materiałów papierniczych, dozowniki taśmy przylepnej pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w sklepie hurtowym, detalicznym oraz
za pośrednictwem sklepu internetowego, usługi agencji importowo - eksportowej oraz agencji sprzedaży wysyłkowej
w zakresie artykułów z papieru i tektury oraz artykułów biurowych, przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagranicznych, reklama.
(210)
(731)

465026
(220) 2016 12 11
KW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) GĘSIA SKÓRKA
(510), (511) 16 taśmy przylepne do materiałów papierniczych zawartych w tej klasie, kleje do materiałów papierniczych zawartych w tej klasie, artykuły biurowe: dozowniki
taśmy przylepnej, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów, a mianowicie: taśmy przylepne do materiałów papierniczych, kleje do materiałów papierniczych, dozowniki taśmy przylepnej pozwalające nabywcy wygodnie
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je oglądać i kupować w sklepie hurtowym, detalicznym oraz
za pośrednictwem sklepu internetowego, usługi agencji importowo - eksportowej oraz agencji sprzedaży wysyłkowej
w zakresie artykułów z papieru i tektury oraz artykułów biurowych, przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagranicznych, reklama.
(210) 465027
(220) 2016 12 11
(731) MACIEJOWSKI SŁAWOMIR, Trzebinia
(540) agdownik
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania biznesowe, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
ﬁlmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations, usługi w zakresie porównywania cen, wyceny
handlowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
loterii, produkcja ﬁlmów, innych niż reklamowe, produkcja
mikroﬁlmów, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie ﬁlmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania].
(210)
(731)

465039
(220) 2016 12 12
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) GALERIA GOPLANA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
w zakresie środków spożywczych, żywności, żywności dietetycznej dla celów leczniczych, napojów, napojów dla celów leczniczych, słodyczy, słodyczy dla celów leczniczych,
wyrobów cukierniczych, tortów na zamówienie, wyrobów
piekarniczych, wyrobów czekoladowych, waﬂi, cukierków,
żelków, gum do żucia, lodów, deserów, dań gotowych, koszów okolicznościowych z żywnością i napojami, przypraw,
administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej.
(210)
(731)

465040
(220) 2016 12 12
STELLA PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lubartów
(540) SWEET HOME
(510), (511) 4 świece, świeczki zapachowe, świece ozdobne,
świece podgrzewające, zapachowe świece podgrzewające,
kostki do rozpalania w grillu i kominku, zapalacze do grilla,

64

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

16 serwetki papierowe, serwetki jednorazowe, 21 podgrzewacze (nieelektryczne), podgrzewacze do świec, podgrzewacze zapachowe.
(210) 465044
(220) 2016 12 12
(731) MALICKI JERZY PROFILEX, Chorzów
(540) OZ

(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria ze złota i srebra, wyroby zegarmistrzowskie.
(210) 465057
(220) 2016 12 12
(731) OPIELEWICZ MAREK CARP LIFE, Sławoszowice
(540) Carp Life

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, a w tym między innymi bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, koszulki z krótkim
lub długim rękawem, koszulki z nadrukami, T-shirty z krótkim
rękawem, spodnie, nakrycia głowy, a w tym między innymi
czapki, czapki z daszkiem, sportowe nakrycia głowy [inne niż
kaski], 28 sprzęt wędkarski, przynęty wędkarskie, sztuczne
przynęty wędkarskie, ciężarki do wędek, przypony wędkarskie, zanęty wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, sieci wędkarskie, żyłki wędkarskie, krętliki wędkarskie, torby wędkarskie,
haczyki wędkarskie, spławiki wędkarskie, błystki obrotowe
[przynęty wędkarskie], pudełka na muchy i przynęty, wabiki do rybołówstwa, harpuny do użytku w rybołówstwie,
31 przynęty jadalne, przynęty żywe i naturalne, karma dla
ryb, krewetki w solance przeznaczone do pożywienia dla
ryb, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet odzieży i nakryć głowy,
przynęt i karmy dla ryb oraz artykułów wędkarskich i sprzętu
wędkarskiego.
(210)
(731)

465062
(220) 2016 12 12
ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) 12 14 STRADOM HOUSE

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi klubów zdrowia, prowadzenie zajęć ﬁtness, 43 usługi barowe, usługi hotelowe, usługi
restauracyjne.
(210)
(731)

465066
(220) 2016 12 12
UKRGOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT03/2017

(540) DARYNA

(531)

05.03.11, 05.03.13, 26.01.05, 24.09.02, 26.05.01, 26.05.08,
27.05.01, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 29 dżemy, fasola w sosie pomidorowym, konﬁtury, konserwowe warzywa, leczo, marynowane owoce,
marynowane warzywa, olej słonecznikowy do celów spożywczych, owoce konserwowe, pasta z bakłażana, pasta
z cukinii, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty do kromek, pestki słonecznika przetworzone, powidła, przeciery
warzywne, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
warzyw, ragout, ratatouille, 30 ciastka, cukierki, karmel, keczup, majonez, muﬃny, pianki cukrowe [wyroby cukiernicze], pieczywo chrupkie, pralinki, przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), słodycze zawierające owoce, sosy [przyprawy],
sosy do makaronów, sosy grzybowe, sosy pomidorowe, sosy
sałatkowe, sos francuski, sos tatarski, wyroby cukiernicze,
32 bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe
nektary, napoje bezalkoholowe, soki, soki warzywne [napoje], soki owocowe [napoje], 35 administrowanie sprzedażą,
doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, marketing handlowy [inny
niż sprzedaż], organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], promocja sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z produktami spożywczymi, usługi zarządzania
sprzedażą, zarządzanie sprzedażą.
(210)
(731)

465070
(220) 2016 12 12
STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Story Time HAND MADE WITH LOVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 pościel, łóżka, pościele, materace, poduszki,
pościele do łóżeczek dziecięcych, pościele
do łóżeczek niemowlęcych, poduszki, poduszki siedziska,
poduszki (obicia), poduszki nadmuchiwane, poduszki dmuchane, poduszki pod kark, poduszki wspierające szyję, poduszki na siedzenia, poduszki z wypełnieniem, poduszki
na krzesła, poduszki do podpierania głowy, maty do drzemki
(poduszki lub materace), elementy wystroju wnętrz wykonywane z tkanin (poduszki), poduszki do podpierania pleców,
wszystkie nie do celów medycznych , 24 bielizna pościelowa
i koce, koce do łóżeczek dziecięcych, koce wełniane, kocyki
dziecięce, kołdry, kołdry (poszwy), kołdry (przykrycia), kołdry
puchowe kołdry z materiałów tekstylnych, narzuty, narzuty
do łóżeczek dziecięcych, narzuty na łóżko, obrusy, obrusy
tekstylne, pościel, poszewki na kołdry, poszewki na poduszki,
prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła na łóżka, przykrycia na łóżka , 25 czapki dziane, czapki (nakrycia
głowy), czapki wełniane, golfy (odzież), nakrycia głowy,
narzutki na ramiona (odzież), odzież damska, odzież tkana,
odzież wełniana, okrycia wierzchnie (odzież), palta, poncza.
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(210)
(731)

465085
(220) 2016 12 12
BLUE DOT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) space³ac

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, doradztwo biznesowe dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie reklamy, doradztwo w zakresie
pozyskiwania kontaktów handlowych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, handlowe wyceny, analiza kosztów, biznesowe oceny i wyceny
w sprawach handlowych, wyceny dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, statystyczne
zestawienia, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wywiad gospodarczy,
36 usługi pośrednictwa ﬁnansowego, usługi pośrednictwa
inwestycyjnego, usługi w zakresie kojarzenia ze sobą inwestorów z beneﬁcjentami, doradztwo w zakresie inwestycji, organizacja inwestycji, usługi pozyskiwania inwestycji,
zbieranie kapitału, usługi powiernictwa inwestycyjnego,
analizy ﬁnansowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
doradztwo w sprawach ﬁnansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy dla celów ﬁskalnych,
tworzenie funduszy inwestycyjnych, usługi funduszy zabezpieczających, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia
ﬁnansowe, informacja o ubezpieczeniach, informacje ﬁnansowe, inwestycje kapitałowe, kaucje [gwarancje], wyceny ﬁnansowe, usługi w zakresie wyceny własności intelektualnej, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz
konkursów dla przedsiębiorców i osób ﬁzycznych, kursy dla
przedsiębiorców oraz osób ﬁzycznych, edukacja w zakresie
przedsiębiorczości oraz rozwoju biznesu, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów
[innych niż teksty reklamowe], publikacja broszur, materiałów edukacyjnych, poradników oraz innych publikacji
edukacyjnych, porady w zakresie edukacji lub kształcenia,
informacja o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie i prowadzenie konkursów, pokazy kształcenia praktycznego,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia.
(210)
(731)

465090
(220) 2016 12 12
STARKO ELŻBIETA CENTRUM SZKOLEŃ I TERAPII
ZŁOTY ŚRODEK, Lublin
(540) UZDRAWIAJĄCE SZEPTY
(510), (511) 16 aﬁsze, plakaty, aﬁsze plakaty z papieru lub kartonu, broszury, periodyki - czasopisma, publikacje drukowane, etykiety nie z materiału tekstylnego, formularze w postaci
blankietów i druków, diagramy, kalendarze, kartki z życzeniami, książki, materiały do nauczania, materiały do nauczania,
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materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki pióra - artykuły biurowe, pióra wieczne, pióra ze stali, pudełka
kartonowe lub papierowe, prospekty, publikacje drukowane,
pudełka kartonowe lub papierowe, ulotki, wydruki graﬁczne,
wyroby z kartonu, zakładki do książek, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), publikacje drukowane, 41 doradztwo zawodowe - porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji,
nauczanie - edukacja, instruktaże, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, kształcenie praktyczne - pokazy,
nauczanie, szkolenia - organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, pisanie tekstów innych niż
reklamowych, kształcenie - praktyka, usługi przekwaliﬁkowania zawodowego, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, porady zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia,
kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie konferencji. organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, usługi przekwaliﬁkowania zawodowego, 44 aromaterapia, chiropraktyka. ﬁzjoterapia, ﬁzykoterapia, porady
psychologiczne, usługi terapeutyczne, usługi medycyny
alternatywnej.

(210) 465091
(220) 2016 12 12
(731) SZYMAŃSKI TOMASZ VERASHAPE, Rzeszów
(540) CADWorks CAD / CAM / CAE / PDM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, ekrany
projekcyjne, ekrany wideo, interfejsy komputerowe, komputery, komputery przenośne (podręczne], monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy],
myszy [sprzęt do przetwarzania danych], okulary 3D, okulary inteligentne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, plotery, płytki dla układów scalonych, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy
komputerowe nagrane, programy komputerowe nagrane,
programy sterujące komputerowe, nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, oprogramowanie do projektowania
wspomaganego komputerowo (CAD), kodowane programy,
programy do drukarek, programy systemów operacyjnych,
komputerowe programy operacyjne, programy komputerowe do pobrania, mobilne aplikacje, oprogramowanie
interfejsów, oprogramowanie ﬁrmowe, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie elektromechaniczne,
oprogramowanie sensoryczne.

(210)
(731)

465095
(220) 2016 12 12
REWIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
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Nr ZT03/2017

(540) REWIDO

z zarządzaniem, 41 organizowanie seminariów szkoleniowych, szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, usługi szkolenia zawodowego.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, audyt sprawozdań
ﬁnansowych, doradztwo podatkowe [rachunkowość], księgowość, księgowość i rachunkowość, prognozy i analizy
ekonomiczne, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa,
rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, rachunkowość, w szczególności księgowość, sporządzanie sprawozdań ﬁnansowych, usługi podatkowe, usługi w zakresie
księgowości i rachunkowości, usługi w zakresie rozliczeń, zarządzanie rachunkowością.

(210)
(731)

(210)
(731)

465097
(220) 2016 12 12
STADNICKA DOROTA, STADNICKI PIOTR VIDI SPÓŁKA
CYWILNA, Iława
(540) Stary Tartak
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, informacja hotelowa, usługi restauracji hotelowych, hotelowe
usługi kateringowe, usługi hoteli i moteli, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, organizowanie posiłków w hotelach,
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, świadczenie
usług przez hotele i motele, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, restauracje z grillem, restauracje dla turystów, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach.
(210) 465098
(220) 2016 12 12
(731) STACHOWIAK MARCIN DOMMAT, Oborniki
(540) smartlean

(531) 24.15.03, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi konsultingowe związane

465108
(220) 2016 12 12
STARKO ELŻBIETA CENTRUM SZKOLEŃ I TERAPII
ZŁOTY ŚRODEK, Lublin
(540) WARSZTAT WSPÓŁCZESNEGO ZNACHORA
(510), (511) 16 aﬁsze, plakaty, aﬁsze, plakaty z papieru lub kartonu, broszury, periodyki - czasopisma, publikacje drukowane, etykiety nie z materiału tekstylnego, formularze w postaci
blankietów i druków, diagramy, kalendarze, kartki z życzeniami, książki, materiały do nauczania, materiały do nauczania,
materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki pióra - artykuły biurowe, pióra wieczne, pióra ze stali, pudełka
kartonowe lub papierowe, prospekty, publikacje drukowane,
pudełka kartonowe lub papierowe, ulotki, wydruki graﬁczne,
wyroby z kartonu, zakładki do książek, materiały do pisania,
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), publikacje drukowane, 41 doradztwo zawodowe - porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji,
nauczanie - edukacja, instruktaże, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, kształcenie praktyczne - pokazy,
nauczanie, szkolenia - organizowanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, pisanie tekstów, innych niż
reklamowych, kształcenie - praktyka, usługi przekwaliﬁkowania zawodowego, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, porady zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia,
kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, usługi przekwaliﬁkowania zawodowego, 44 aromaterapia, chiropraktyka, ﬁzjoterapia, ﬁzykoterapia, porady
psychologiczne, usługi terapeutyczne, usługi medycyny
alternatywnej.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

462441, 462537, 464064, 464169, 464317, 464318, 464473, 464844, 464910

2

460617, 463587, 464047, 464064, 464910

3

460278, 460617, 462580, 462785, 463223, 463295, 463296, 463435, 463488, 463870, 463934, 463955, 463995,
464183, 464540, 464551, 464629, 464875, 464896

4

463350, 463355, 464786, 465040

5

460278, 461693, 462092, 462428, 462432, 462451, 462580, 462763, 462781, 462785, 463223, 463497, 463658,
463870, 463880, 463881, 463883, 463951, 463995, 464064, 464099, 464169, 464221, 464244, 464298, 464310,
464318, 464551, 464629, 464847, 464852, 464863, 464868, 464875

6

461694, 462802, 464036, 464603, 464610, 464784, 464786, 464910, 464912

7

456363, 463295, 463296, 464275, 464276, 464786, 464909, 464933

8

456363, 460617, 463295, 463296, 463967, 463968, 464318, 464539

9

454954, 456363, 461170, 462044, 462976, 463125, 463499, 463932, 463954, 464046, 464123, 464134, 464217,
464297, 464300, 464304, 464613, 464747, 464773, 464786, 464844, 464866, 464933, 465091

10

460278, 460617, 463870

11

456363, 459205, 462044, 462805, 463967, 463968, 464008, 464786, 464844

12

463527, 464786

13

464980

14

461170, 461793, 463533, 463837, 464555, 465001, 465044

16

454954, 456190, 461237, 461709, 463499, 463914, 463932, 464013, 464046, 464134, 464217, 464307, 464747,
464773, 464795, 465001, 465025, 465026, 465040, 465090, 465108

17

463587, 463967, 463968, 464064, 464318, 464910

18

461793, 464292, 464365, 464613, 464980, 465001

19

460073, 462802, 463914, 464047, 464064, 464341, 464603, 464610, 464786, 464910

20

460073, 463834, 463837, 465070

21

456363, 460073, 463320, 464591, 464593, 464844, 464896, 465001, 465040

22

464980

24

463834, 465001, 465070

25

460394, 461432, 461709, 461793, 463372, 463889, 464091, 464292, 464365, 464399, 464852, 464868, 464897,
464980, 465001, 465057, 465070

28

459205, 461237, 461709, 464046, 464292, 464297, 464300, 464365, 464594, 465001, 465057

29

456921, 458984, 462170, 462171, 462172, 462173, 462174, 462175, 463280, 463597, 463836, 463842, 464605,
464847, 465066

30

462126, 462137, 462143, 462785, 463318, 463319, 463720, 463834, 463836, 463842, 463985, 463987, 464144,
464163, 464248, 464282, 464375, 464380, 464488, 464605, 464635, 464844, 464847, 464852, 464868, 465066

31

462846, 463452, 463836, 463842, 463882, 463884, 463967, 463968, 464218, 464488, 464844, 464875, 465057

32

461702, 462451, 462795, 462854, 463320, 463836, 463842, 463985, 463987, 464219, 464220, 464647, 464650,
464814, 464844, 464852, 464868, 465066

33

462198, 462821, 462823, 462854, 462898, 463813, 464261, 464844

34

463124, 463736, 463920

35

454954, 456190, 458984, 459205, 460073, 460617, 460907, 460926, 461170, 461334, 461432, 462126, 462170,
462171, 462172, 462173, 462174, 462175, 462190, 462785, 462795, 462848, 462962, 463192, 463279, 463350,
463355, 463372, 463452, 463488, 463527, 463763, 463880, 463881, 463883, 463914, 463932, 463985, 463987,

68
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Nr ZT03/2017

1

2

35

464046, 464064, 464123, 464134, 464175, 464217, 464221, 464235, 464244, 464275, 464276, 464285, 464341,
464349, 464488, 464502, 464573, 464644, 464747, 464777, 464778, 464779, 464780, 464782, 464786, 464795,
464807, 464814, 464844, 464845, 464852, 464868, 464885, 464886, 464888, 464923, 464933, 464950, 464951,
464999, 465001, 465025, 465026, 465027, 465039, 465057, 465066, 465085, 465095, 465098

36

456190, 460926, 461170, 461709, 461828, 462877, 462962, 463932, 464175, 464285, 464320, 464573, 464777,
464782, 464839, 464873, 464888, 464892, 464923, 464999, 465085

37

462962, 463279, 463372, 463527, 464064, 464175, 464320, 464602, 464603, 464610, 464777, 464909, 464923,
464933

38

461170, 463932, 464046, 464123, 464134, 464613, 464747, 464777, 464795, 464933

39

456190, 458984, 460926, 461334, 461709, 461828, 462848, 462962, 463279, 463337, 463350, 463355, 463563,
464052, 464064, 464538, 464773, 464814, 464923, 464994

40

463372, 464784, 464912, 464980

41

454954, 456190, 460073, 460907, 461170, 461237, 461334, 462402, 462403, 462848, 462877, 462962, 463140,
463141, 463142, 463143, 463145, 463151, 463192, 463337, 463470, 463472, 463476, 463477, 463762, 463763,
463889, 463930, 463932, 464046, 464134, 464217, 464285, 464292, 464297, 464300, 464304, 464644, 464747,
464795, 464866, 464873, 464983, 465027, 465062, 465085, 465090, 465098, 465108

42

454954, 461170, 462190, 462877, 462962, 463350, 463355, 463762, 463763, 463932, 464046, 464123, 464134,
464304, 464320, 464602, 464603, 464747, 464773, 464777, 464786, 464885, 464923, 464933, 464950, 464951

43

461237, 461828, 462126, 462402, 462403, 462910, 462962, 463337, 463930, 464046, 464235, 464605, 464635,
464644, 464778, 464779, 464814, 465062, 465097

44

460617, 460907, 462962, 464221, 464244, 464292, 464330, 464535, 464536, 464780, 464845, 464950, 464951,
465090, 465108

45

454954, 463762, 463763, 463932, 464046, 464573, 464747, 464886, 464888, 464999

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

100% Polski produkt Polski kapitał
12 14 STRADOM HOUSE
A apetito wyrzepki
A apetito
ABADON REAL ESTATE
ABSOLWENT MOCNY 36 % vol.
CYTRYNÓWKA
ACHEM Top ŁUGA
AG AG CENTRUM
agdownik
agroland
Air-Com Pneumatyka-Automatyka
ALLNUTRITION
AMICI CUCCIOLOTTI PRZYJACIELE ZWIERZĄT
ApiBioFarma
ApiFarma
AQUAPARK REDA
aQuator
ARDPOL
ARTIMED
artimed
AURORIA
BARIBAL
BAWI
Bell Spinner
berserk ekipa
Bielenda ANX-10
BIOVITALITY CERTIFIED
Black Tie
BR INTERNATIONAL TOBACCO BUSINESS
ROYALS KING SIZE FILTER ENGLAND
BRAINJUICE
Brilly
by Sorelle ITALIAN FASHION
CADWorks CAD / CAM / CAE / PDM
CAFFEDRA MEDICA
CARLO ROSSI SWEET RED
Carp Life
CHLEBHERBOWY
CHOC &SZOK
CICLOTAU
Cioci Heleny DOMOWE SPECJAŁY
COCOLITA
COPACABANA
CORALLO Italia

464144
465062
463884
463882
464777
462898
464540
464786
465027
464318
464909
464852
464013
462428
462432
462962
462805
463499
464950
464951
464555
464980
464773
464297
464868
463955
464304
463372
463920
462451
464183
461793
465091
463930
464261
465057
464380
464282
462580
462172
464807
463889
461432

Country Grill
CYDR BURSZTYNOWY
z naturalnej fermentacji robione sercem
DARYNA
DECYZJE FINANSOWE
DELFIN
DEPRESIN
DH DENTAL HOUSE Klinika Implantologii
i Stomatologii Estetycznej
DIAMONDS CIGARETTES
DIGIVET
EG313
EG8220
ekojoy
ekojoy
ekoplast KRAKÓW
Elżbieta Semeniuk ŁAKOCIE NATURY
EMULPAR
enxoo
EP EasyProtect Przedłużona Gwarancja
ESTER Bramy Ogrodzenia
ESTETI-MED KOSMETOLOGIA
estrovet
EXCHANGE GROUP
explomet HIGH-ENERGY TECHNIQUES
WORKS EXPLOSIVE CLADOING OF METALS
EzzyGroom
Familijni POGORZELICA
FINANSIAKI MOBILEK
Flaki po piracku
forb interiors
FOX
GALERIA GOPLANA
GALERIA NAVIGATOR
Ganther International Forwarder
GĘSIA SKÓRKA
Górski Brylant
Grażyna Łobaszewska
Green Star
Green Star
HAIR M CLUB
HELIKON
HEPOSIL
hity#naMAXXXa
HOTEL ANDERS

462174
462821
465066
464782
464307
464847
464330
463124
464780
464276
464275
463836
463842
462802
464488
464298
464885
464175
464610
464221
462092
462877
464784
464539
462402
464873
463280
459205
464008
465039
460926
464538
465026
463837
464217
463967
463968
460907
463143
461693
464046
463337

70
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1

2

INFIBITY
INFINITE collection
inﬁnity
Informacyjna Agencja Radiowa
POLSKIE RADIO
INSTANT PELLET
IZOLBET
Jagodowy Zakątek
JURA
K Kaliński
K Wódka SENATOR KOMOROWSKI
K
K
KAMERALNE
kapitałmarki Czy Twoja marka jest twoja?
KARWASZ
KASPIAN
KETCHUP KASZËBSCZI
KETCHUP KASZUBSKI
KING FU FUSION
Kociuś
KOLEJARZ
KONKURS WIEDZY POWSZECHNEJ
GANGSTER WORLD
KOPERNIK TORUŃ WZOROWY & OWOCOWY
PYSZNE CIACHO Z NADZIENIEM
OWOCOWYM O SMAKU JABŁKOWYM
KOPERNIK TORUŃ WZOROWY & OWOCOWY
PYSZNE CIACHO Z NADZIENIEM
OWOCOWYM O SMAKU WIŚNIOWYM
Krajmed Centrum Nowoczesnej
Laryngologii
Krajmed
KUCHCIK
kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych
miejsc
KWADRON
KYMERA
Lab Academy
LAB.HOME
LATA KITA
LEADER LOGISTICS
LECH FREE PIWO BEZALKOHOLOWE
LIMONKA Z MIĘTĄ
leila
LoVege
Luckanus
Lumax
LUPIKOWO
M Matecznik
m my pupillo
made in ŚWIĘTOKRZYSKIE
Magnat Clean Air

464933
460394
463954
464134
463452
464064
464635
464399
463527
463813
463192
464365
463141
463762
463125
464591
463318
463319
462910
464235
463140
464866

462137

462143
464535
464536
456363
462848
460617
464036
464983
464099
464218
464052
464220
464292
458984
465025
463279
461237
463985
464875
460073
464047

Nr ZT03/2017
1

magnetia
matecznik
MAXIVIT
MAYA
MIAPKA DESIGN
Mieszko Marcepanki Original
Mineralvit
MP MASTER PARKIET
MURIX
Mykodermina
N PARK
NALEWKA Z BORÓW MANUFAKTURA
ALKOHOLI GATUNKOWYCH
NEO
Neurostat
nimm2 Śmiej żelki TROPIKARY STORCK
NOQTURINA
OCEANIC med.control
OCEANIC med.control
ODO
OFTA
OIZ PŁ POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ
ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
OLEWNIK
OPERA
ORANGE
ORGANIZM BEZ PASOŻYTÓW
suplement diety Para Farm Płyn doustny
ORGANZA MUSIC CLUB
ORIGINAL Miss Needle FASHION
Ośrodek Wczasowy FAMILIJNI
www.familijni.com
OZ
PALLADIUM
PANAWIT
Parrot
PATRON zaprojektowany z precyzją
PERIOE 46 cm PUM PING
Perlicht
Perły Samorządu
PGG
PIEKARNIA BEZ BEZGLUTENOWA
PIERRO
PIERROT DOSTAWY
PLASTREAM
PO kraju.com
POLSKA GRUPA GÓRNICZA
Polski Instytut Odszkodowań
Polskie Chleby Cenne - Boratynek
POŁĄCZ DWIE NATURY
POSTĘP partner in automotive industry
POWIATOWA 17.

2

464341
463987
463497
462190
464897
464163
462846
463914
464886
463995
464320
462823
463736
464863
464375
463658
464551
464629
465001
460278
463476
462175
461828
461170
464310
464644
464091
462403
465044
463145
462785
464910
464747
463435
463488
463932
463355
462126
464593
464814
464123
464994
463350
464999
463720
463934
464912
464795

Nr ZT03/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Praliny Grylażowe z SIEMIANOWIC
PRESTINI
PRIME BOX
ProBio SANIT
ProsperM
Q CLUB
Q-Club
R Rework
raven PL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
REWIDO
REXER ENGINEERING
RK Legal
ROCK
ROD
RODZINA ZDROWIA Suplement diety
Vitaminum B6 Forte
RODZINA ZDROWIA Vitaminum B12
Forte Suplement diety
Rok 2010 BROWAR SULEWSKI
Niewykluczone, że najlepsze piwo
w tej części Europy!
ROSE GENEVE
SALBUD
SAUBERS
SENORIO DE AGOS
SKARPA
SKYGEO
smartlean
SOKOŁÓW PULLED PORK KRUCHA
WIEPRZOWINA Długo gotowana
o smaku Pieczeniowym 30 min i gotowe!
SLOW COOKED DŁUGO GOTOWANE
space3ac
spraysen
Stary Tartak
STIMGO
Story Time HAND MADE WITH LOVE
Stragan zdrowia.pl
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2

1

2

464248
464594
461709
462441
464169
464778
464779
464923

STRATIX
Success Driven Workspace
SUPER LIGA
SUPER REEL
SWEET HOME
SZYSZKOKŁOS
Śnieżka Moje Deko
TADMAR
Targo porcja smaku
TATRZAŃSKI DIAMENT
testa COMMUNICATIONS
TICKERENCE
TRADYCYJNE ZAPIEKANKI z ogórem czy bez?
tupik
TYSKIE 14 DNIOWE
UNIFLEX
uniﬂex
Uroda na widelcu
UZDRAWIAJĄCE SZEPTY
Uzdrowisko Rabka
UZI
VELVOX
VENEZIA ORIGINAL
VINDICASO
VIP Gwarant Service
VitNatura
VitNatura
vitnatura.pl
WARSZTAT WSPÓŁCZESNEGO ZNACHORA
WISŁA
WOOLET
XTAR
YASMEEN Perfumeria Orientalna
z Jakubowej Spiżarni
Zakłady Mięsne
ZIMOVIT forte

462976
456190
464285
464300
465040
464844
463587
464502
462171
463834
464349
463763
464605
461334
464219
463295
463296
462854
465090
463223
464650
464603
463533
464888
464839
463880
463881
463883
465108
463151
464613
462044
464896
462173
462170
464317

461694
465095
464602
464573
464647
461702
462763
462781

463320
464892
463951
462537
462198
463142
454954
465098

456921
465085
463870
465097
464473
465070
464845

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.
1289141
1325390
1325537

MESO TRAX
CFE: 26.11.02, 27.05.01
Citiport
CFE: 27.05.17
NATURALLY INSPIRING

1325553
5, 10, 44
12, 37
29, 30, 32, 33

1325819
1325960
1326166

italsensor TPMS
CFE: 26.11.01, 27.05.10
MOLION
ZekeMark
CFE: 27.05.17
CFE: 28.03.00

9
5
7, 9, 11, 12
35

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

5

1289141,

7

1325960

9

1325553,

10

1289141

11

1325960

12

1325390,

29

1325537

30

1325537

32

1325537

33

1325537

35

1326166

37

1325390

44

1289141

1325819
1325960

1325960

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.
819872
966577
1104107
1247623
1266078

1325193
1325196
1325278
1325286
1325288
1325324
1325333
1325339
1325362
1325363
1325392
1325448
1325469
1325477
1325478
1325479
1325505
1325517
1325533
1325534
1325535

Zimmermann (2016 10 06)
15
Metypred (2016 12 08)
5
zb (2016 11 07)
CFE: 27.05.19, 29.01.12
6, 7
SmoothTouch (2016 12 08)
10, 44
B Mario BERTULLI DAL 1972 LAVORAZIONE
ARTIGIANALE A MANO (2016 12 08)
CFE: 03.01.08, 26.01.18,
18, 25
29.01.03
ROSWESSA (2016 10 18, 2016 04 18)
5
MUCOSAT (2016 10 10, 2016 05 30)
5
KERUI (2016 06 28)
CFE: 27.05.01
9
B (2016 08 22)
CFE: 27.05.21
9, 18
IGOTO (2016 07 07)
CFE: 27.05.17
9
2016 08 01)
CFE: 28.05.00
32
ROSHEN Minky Binky (2016 09 16)
CFE: 03.05.19, 05.03.16, 26.11.08
30
laser egg (2016 08 26)
9
HAPPY SWAN SINCE 1972 (2016 11 08)
CFE: 03.07.06, 24.03.07
18
HE LI SHUN (2016 11 08)
CFE: 26.07.25, 27.05.01
9
FRATELLI (2016 04 21, 2015 10 23)
CFE: 25.01.15, 29.01.14
33
HORIZON (2016 10 07, 2016 04 12)
18
MXQ (2016 08 15)
CFE: 27.05.01
9
2016 08 01)
CFE: 28.05.00
32
2016 08 01)
CFE: 28.05.00
32
2016 08 01)
CFE: 28.05.00
32
Monopren (2016 11 08)
5
makro Premium (2016 05 13, 2016 04 04)
CFE: 26.04.05, 27.05.10,
3, 5, 16, 29, 30,
29.01.13
31, 32, 33, 34
BENSON & HEDGES (2016 09 22, 2016 07 07)
CFE: 24.17.25, 25.01.13, 26.11.08, 29.01.13
34
BENSON & HEDGES (2016 09 22, 2016 07 07)
CFE: 24.17.25, 25.01.18, 26.11.03, 29.01.13
34
BENSON & HEDGES OPTION
(2016 09 22, 2016 07 07)

1325538
1325540
1325622
1325625

1325687
1325708
1325717
1325737

1325748
1325776
1325812

1325813

1325827
1325829
1325913
1325927
1325940
1326021
1326022
1326029
1326080
1326196

CFE: 01.15.09, 24.17.25, 25.01.18,
34
26.11.21, 29.01.13
Italian STREETFOOD (2016 04 27, 2016 04 20)
CFE: 18.01.05, 26.11.03, 27.05.04, 29.01.13 35, 39
2016 08 26, 2016 05 23)
CFE: 17.01.19, 26.11.01
3, 4, 9, 12, 17,
18, 24, 25, 28
ixs (2016 08 25, 2016 05 23)
CFE: 17.01.19, 26.11.08, 27.05.24
3, 4, 9, 12, 17,
18, 24, 25, 28
the FASHION GALLERY Live with Style...
(2016 09 09, 2016 03 23)
CFE: 27.05.01
35
C’ ct snack (2016 09 08, 2016 04 05)
CFE: 24.17.01, 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13 29, 30
VINI-TAPE (2016 08 30)
CFE: 27.05.17
17
Pegah. (2016 10 09)
CFE: 27.05.01, 28.19.00, 29.01.04
29
Schwarzkopf COLOR EXPERT
(2016 09 20, 2016 04 07)
CFE: 27.05.09
3
DIVOLINER (2016 09 19, 2016 07 15)
16
wok (2016 08 23)
CFE: 11.01.01, 11.03.18,
30, 35, 43
28.05.00, 29.01.13
burger, part of the kitchen family
(2016 06 29, 2016 06 29)
CFE: 19.03.03, 26.04.07, 27.05.10
20, 21
BAUFORMAT, part of the kitchen family
(2016 06 29, 2016 06 29)
CFE: 19.03.03, 26.04.07, 27.05.10
20, 21
ERITON (2016 07 18, 2016 04 26)
5, 10
DuraForm-G91 (2016 10 18,
6, 7, 12
2016 07 14)
TIGRES (2016 05 12)
CFE: 03.01.24, 27.05.02, 28.05.00
24, 25,
28, 39
2016 06 16)
CFE: 07.01.06, 26.13.25
17, 19
ROAD POWER (2016 10 24, 2016 06 10)
12
BOSAR (2016 07 28, 2016 05 12)
5
ARBOSA (2016 07 28, 2016 05 12)
5
Leidon (2016 09 05)
CFE: 27.05.17
29, 30
Boni Classic (2016 10 21)
25
ARROW MOHICAN (2016 08 08, 2016 07 22)
CFE: 02.01.04, 24.15.01, 27.05.08
7

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1325517,

1325540,

4

1325540,

1325622

1325622,

1325737

5

966577,
1326022

1325193,

1325196,

1325505,

1325517,

1325827,

1326021,

6

1104107,

1325829

7

1104107,

1325829,

1326196

9

1325278,
1325622

1325286,

1325288,

1325339,

1325363,

1325469,

1325540,

10

1247623,

1325827

12

1325540,

1325622,

15

819872

1325829,

1325940

16

1325517,

1325748

17

1325540,

1325622,

1325708,

1325927

18

1266078,

1325286,

1325362,

1325448,

1325540,

1325622

1325913,

1326080

19

1325927

20

1325812,

1325813

21

1325812,

1325813

24

1325540,

1325622,

1325913

25

1266078,

1325540,

1325622,

28

1325540,

1325622,

1325913

29

1325517,

1325687,

1325717,

1326029

30

1325333,

1325517,

1325687,

1325776,

1326029

31

1325517

32

1325324,

1325477,

1325478,

1325479,

1325517

33

1325392,

1325517

34

1325517,

1325533,

1325534,

1325535

35

1325538,

1325625,

1325776

39

1325538,

1325913

43

1325776

44

1247623

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.
456336
459756
460851
458528
461021

2016 12 12
2016 12 07
2016 12 14
2016 12 21
2016 12 21

5, 35
3, 5
5
7, 17, 19
3
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